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Tisztelt Gazdasági Szereplők! 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Debreceni Egyetem „DEK-388/2016.: Adásvételi 
keretszerződés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sebészeti Intézet részére 
érprotézisek és érsebészeti fogyóanyagok beszerzésére, konszignációs raktár 
működtetésével” tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban Ajánlatkérőhöz kiegészítő 
tájékoztatás érkezett.  
 
Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre az alábbi válaszokat adja meg a Kbt. 
114. (6) bekezdése és az 56. § (2) bekezdése alapján:  
 
 

Kiegészítő tájékoztatás 
 
K.1.: 
A VI. csoport: Egyszerhasználatos műanyag, dacron anyagú impregnált érprotézis 
Kérdés: elfogadja-e tisztelt Ajánlatkérő az 1-5. tételek (bifurkációs érprotézis) esetében az előírt 
45 cm mellett a 40 cm hosszúságú termékek megajánlását is?  
 
V.1.: 
Nem elegendő a 40 cm -es graftszár. A műtétek során derül csak ki, hogy szükség van-e még 
arra az 5 cm-re is. 
 
K.2.: 
Az ajánlattételi felhívásban hat részre kérnek ajánlatot, mely a Műszaki leírással 
egybeszerkesztett_árazatlan_költségvetés nevű dokumentum 6 csoportjával egyezik, melyet 
további sorszámozású terméksorokból állnak. Érdeklődök, hogy egy-egy csoporton belül minden 
termére kell-e ajánlatot tenni vagy csoporton belül lehet-e részajánlatot tenni. 
 
V.2.: 
Ajánlatkérő a beszerzés tárgyát 6 eljárási részre bontotta. Az egyes eljárási részeken belül arab 
számmal jelölt tételekre (termékekre) külön-külön nem lehet ajánlatot tenni, csak a teljes eljárási 
részben szereplő valamennyi termékre együttesen. 
 



DEK-388/2016.  1. sz. kiegészítı tájékoztatás  

  2. / 2 oldal 

K.3.: 
A Dokumentáció szerint az ajánlat postai úton vagy személyesen is benyújtható. 
Az ajánlat postai úton csak tértivevényes küldeményként nyújtható be. 
Szeretnénk megkérdezni, hogy TNT futárszolgálat útján benyújtható-e az ajánlat. 
A kézbesítés időpontjáról így is kapunk értesítést és gyorsabb, mint a postai út. 
 
V.3.: 
Futárszolgálat útján is benyújtható az ajánlat, a felhívásban megadott ajánlattételi címre és 
határidőre.  
Felhívjuk a figyelmüket a „Tájékoztató ajánlattételhez” c. közbeszerzési dokumentum II.14. 
pontjában foglaltakra is. 
 
K.4.: 
Az ajánlati felhívásban közzétett Műszaki szakmai alkalmasság M1) pontjában meghatározott 
M1)A és M1)B pontok mindegyikének meg kell feleljen Ajánlattevő egy ajánlati részre való 
pályázás esetén? Vagy csak az M1)A vagy M1)B követelménynek kell megfeleljen? és ha igen, 
melyiknek? 
 
V.4.: 
Ajánlattevőnek mind az M.1.)A), mind pedig az M.1.)B) pontban foglalt alkalmassági feltételnek 
meg kell felelnie. 
 
 
Kérjük a fentiek szíves figyelembe vételét. 
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