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Tisztelt Gazdasági Szereplők! 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Debreceni Egyetem „DEK-379/2016.: Adásvételi 
szerződés - Egyszerhasználatos textília beszerzése a DE Klinikai Központ részére” tárgyú 
közbeszerzési eljárásával kapcsolatban Ajánlatkérőhöz kiegészítő tájékoztatás érkezett.  
 
Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre az alábbi válaszokat adja meg a Kbt. 
56. § (2) bekezdése alapján:  
 
 

Kiegészítő tájékoztatás 
 
K.5.: 
XI. rész, XII. rész: 
Ajánlattevő elfogad-e 35 g/m2 SMMMS + 45 g/m2 megerősítéssel ellátott köpenyt?  
 
V.5.: 
Ajánlatkérő nem fogadja el az említett ajánlott terméket. A felajánlott textília anyagsűrűsége 
nem éri el a Műszaki leírásban szereplő követelményt. Nem egyértelmű, hogy milyen 
megerősített részekkel (kar és elülső felszín) rendelkezik az újonnan felkínált áru. Problémát 
okozhat, hogy a nem megfelelő minőségű védőruházat átázik és így a beteggel közvetlen 
kapcsolatban levő kollegák karja akár órákig érintkezhet a beteg testnedveivel. Mivel ezeket a 
szempontokat Ajánlatkérő fontosnak ítéli meg, ezért az ajánlattevői felvetést Ajánlatkérő nem 
tudja elfogadni. A Műszaki leírásban Ajánlatkérő a minimum elvárásait fogalmazta meg, és a 
követelményeknek mindenben eleget tevő termék megajánlását tudja Ajánlatkérő elfogadni. 
 
 
 
 



DEK-379/2016.  2. sz. kiegészítı tájékoztatás  

  2. / 2 oldal 

K.6.: 
XIV. rész:  
Ajánlatkérő elfogad-e a specifikációban szereplő 40 g/m2 SMS 3 rétegű anyaggal megegyező 
tulajdonságokkal bíró, magasabb rétegszámú, 5 rétegű, 35 g/m2, SMMMS anyagú terméket? 
 
V.6.: 
Ajánlatkérő nem fogadja el az említett ajánlott terméket. A felajánlott textília anyagsűrűsége 
nem éri el a Műszaki leírásban szereplő követelményt. Problémát okozhat, hogy a nem megfelelő 
minőségű védőruházat átázhat és így a beteggel közvetlen kapcsolatban levő kollegák akár 
órákig érintkezhetnek a beteg testnedveivel. Mivel ezeket a szempontokat Ajánlatkérő fontosnak 
ítéli meg, ezért a felvetést Ajánlatkérő nem tudja elfogadni. A Műszaki leírásban Ajánlatkérő a 
minimum elvárásait fogalmazta meg, és a követelményeknek mindenben eleget tevő termék 
megajánlását tudja Ajánlatkérő elfogadni. 
 
K.7.: 
A közbeszerzés tárgya Egyszerhasználatos textília, ilyen módon a XVI. – XVIII. részekben 
specifikált műtéti incíziós fóliák csak lazán kapcsolódnak a tárgyhoz, tekintve, hogy nem 
textíliák. A „TÁJÉKOZTATÓ AJÁNLATTÉTELHEZ” dokumentum 8. pontjában, a 8. oldal 6. 
bekezdésben Ajánlatkérő a következőt írja elő: „Tartalmaz minimum 2 darab leszedhető tapadós 
felületű etikett címkét, amely a felhasznált termék egyértelmű beazonosításához az alábbi 
adatokat tartalmazza: referencia szám (cikkszám), LOT szám, sterilitás lejárati ideje.” Az 
öntapadó etikett használata az egyszerhasználatos textíliák csomagolására érvényes. A műtéti 
incíziós fóliák gyártói nem biztosítják a leszedhető tapadós felületű etikettet a fóliák esetén. 
Ezeket az adatokat egyébként a termék csomagolása és címkéje tartalmazza. 
 
Jól értelmezzük-e, hogy a leszedhető tapadós felületű etikett címke előírása csak az I. – XV. 
részekre, a textíliákra vonatkozik? 
 
V.7.: 
Igen, Ajánlattevő jól értelmezi, a leszedhető tapadós felületi etikett címke előírása csak az I-XV. 
részekre, a textíliákra vonatkozik. 
 
 
Kérjük a fentiek szíves figyelembe vételét. 
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