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Tisztelt Gazdasági Szereplők! 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Debreceni Egyetem „DEK-361/2016.: Adásvételi 
keretszerződés vénakanül, infúziós, transzfúziós és perfúziós szerelékek” tárgyú 
közbeszerzési eljárásával kapcsolatban Ajánlatkérőhöz kiegészítő tájékoztatás érkezett.  
 
Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre az alábbi választ adja a Kbt. 56. § (2) 
bekezdése alapján:  
 
 

Kiegészítő tájékoztatás 
 
K.2.: 
Ajánlatkérő, az ajánlattételi dokumentáció műszaki leírás ás ártáblázat infúziós, transzfúziós és 
perfúziós szerelékekhez dokumentumban, a 4. sorszámú rész – „Transzfúziós szerelék” – 
vonatkozásában, az alábbi műszaki követelményeket fogalmazza meg a beszerzésre kerülő áru 
vonatkozásában: 
„Anyaga: polietilén, polipropilén, PVC. Gravitációs, 0,5 bárig nyomás biztos, zsákos 
vérkészítmény beadására, víztiszta, merevített cseppkamra, melynek űrtartalma 21 cm³, műanyag 
szivárgásmentes átszúró toll, 18 cm² összfelületű 200 µm pórusméretű szűrő, 150 cm hosszú 
átlátszó beadó szár, luer-lock csatlakozás, hosszú szorítópálya, szabályozási szakasz: kb. 25 mm, 
szabályozókerék átmérő 14 mm, injekciózó közdarab nélkül, steril egyszer használatos” 
Kérdés: 
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Ajánlatkérő elfogadja azon funkciójában és orvos-szakmai felhasználhatóság szempontjából 
azonos terméknek tekinthető transzfúziós szerelék megajánlását, amely esetében a cseppkamra 
űrtartalma 17,00 cm³ továbbá a 200 µm pórusméretű szűrő összfelülete 15,80 cm²? 
 
V.2.: 
Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevői megajánlást. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, 
hogy a Műszaki leírást módosítani kívánja. 
 
K.3.: 
Ajánlatkérő, az ajánlattételi dokumentáció műszaki leírás ás ártáblázat infúziós, transzfúziós és 
perfúziós szerelékekhez dokumentumban, az 5. - 6. - 7. sorszámú részek – „Perfúziós szerelék I. – 
II. – III.” – vonatkozásában, az alábbi műszaki követelményt fogalmazza meg a beszerzésre 
kerülő áruk vonatkozásában: „………… belső átmérő 2,7/1,5 …………..” 
Kérdés: 
Ajánlattevő jól gondolja, hogy a fentiek szerint megadott paraméterek jelentése a következő: 
belső átmérő = 1,5 mm; külső átmérő = 2,7 mm? 
 
V.3.: 
Igen, Ajánlattevő jól gondolja, a belső átmérő 1,5 mm. 
 
K.4. 
Ajánlatkérő, az ajánlattételi dokumentáció műszaki leírás ás ártáblázat vénakanülhöz 
dokumentumban, a II. ajánlati rész 1. - 2. sorszámú részek – „Injektálható szelep nélküli 
perifériás vénakanül neonatológiai felhasználásra” – vonatkozásában, az alábbi műszaki 
követelményt fogalmazza meg a beszerzésre kerülő áruk vonatkozásában: „……….. levehető 
"ujjtámasszal" ami elősegíti az egykezes szúrás technikát …………….”.  
Kérdés: 
Ajánlattevő számára nem világos, hogy mire utal Ajánlatkérő a „levehető ujjtámasszal” 
kifejezéssel. Tudomásunk szerint, az ujjtámasz, amely elősegíti a vénakanül egykezes bevezetését, 
a bevezető tű kónuszával egybeépített képlet, így ez a beszúrást követően, a bevezető tűvel 
együttesen távolítható el. Kérjük T. Ajánlatkérő szíves szakmai-műszaki tájékoztatását ezen 
elvárt műszaki paraméter vonatkozásában és/vagy a jelenleg használt termék gyártójának és 
katalógus számának megadását, az elvárt paraméter egyértelműsítése végett.     
 
V.4.: 
Ajánlatkérő a levehető ujjtámasz alatt a bevezető tű kónusszal egybeépített képletére gondol. A 
jelenleg használt neonatológiai célú vénakanül gyártója és katalógusszáma: Becton Dickinson 
24G - 391350, 26G – 391349, az egyértelmű beazonosíthatóság miatt. Az Ajánlatkérő ezzel 
egyenértékű terméket elfogad. 
 
K.5. 
1. rész: Gravitációs infúziós szerelék injekciós közdarabbal. 
Kérdés: Elfogadja-e tisztelt Ajánlatkérő érvényes ajánlatnak a 180 cm hosszú átlátszó beadó 
szárú szerelék megajánlását? 
 
V.5.: 
Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevői megajánlást. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, 
hogy a Műszaki leírást módosítani kívánja. 
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K.6. 
1. rész: Gravitációs infúziós szerelék injekciós közdarabbal. 
Kérdés: kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, tegye lehetővé a cseppkamra méretek esetében a min.12 - 
max.16 cm3 közti értékek megajánlását. 
 
V.6.: 
Ajánlatkérő lehetővé teszi az ajánlattevői megajánlást. Ajánlatkérő tájékoztatja az 
ajánlattevőket, hogy a Műszaki leírást módosítani kívánja. 
 
K.7. 
2. rész: Gravitációs infúziós szerelék közdarab nélkül 
Kérdés: kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, tegye lehetővé a cseppkamra méretek esetében a min.12 - 
max.16 cm3 közti értékek megajánlását. 
 
V.7.: 
Ajánlatkérő lehetővé teszi az ajánlattevői megajánlást. Ajánlatkérő tájékoztatja az 
ajánlattevőket, hogy a Műszaki leírást módosítani kívánja. 
 
K.8.: 
4. rész: Transzfúziós szerelék 
Kérdés: kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, tegye lehetővé a cseppkamra méretek esetében a min.15 - 
max. 21 cm3 közti értékek megajánlását. 
 
V.8.: 
Ajánlatkérő lehetővé teszi az ajánlattevői megajánlást. Ajánlatkérő tájékoztatja az 
ajánlattevőket, hogy a Műszaki leírást módosítani kívánja. 
 
K.9.: 
8. rész: Vénakanül injekciós szeleppel, mandrin injekciós szelepes kanülhöz, kanülzáró dugó, 
injektálható kanülzáró dugó, 3. tétel: 18 G vénakanül esetén milyen hosszúságú terméket kíván 
tisztelt Ajánlatkérő beszerezni: 33 mm vagy 45 mm hosszúságút? 
 
V.9.: 
Ajánlatkérő 45 mm hosszúságút kíván beszerezni. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, 
hogy a Műszaki leírást módosítani kívánja. 
 
 

Ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentumok módosítása 
 

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy Ajánlatkérő a Műszaki leírást 
és a Szerződéstervezet 1. sz. mellékletét módosítani kívánja. A közbeszerzési dokumentumok 
változása miatt az Ajánlati felhívás módosításáról hirdetményt adott fel.  
 
Az Ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosításával az eljárás ajánlattételi 
határideje is meghosszabbításra kerül:  

 
Módosított ajánlattételi határidő: 2016. október 28. (péntek) 11.00 óra. 
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A módosító hirdetmény megjelenéséről Ajánlatkérő tájékoztatni fogja az érdeklődő gazdasági 
szereplőket. 
 
Kérjük a fentiek szíves figyelembe vételét. 
 
 
 Debreceni Egyetem 
 Kancellária  
 Jogi Igazgatóság  
 Közbeszerzési Osztály 


