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Tisztelt Gazdasági Szereplők! 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Debreceni Egyetem „DEK-426/2016.: Adásvételi 
szerződés_Konszolidációs műszerbeszerzés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
részére” 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.1.: 
2.6. tétel: Sterilizáló berendezés (2. eljárási rész) 
Az előírt szabványok között kötelezően előírták az Országos Epidemiológiai Központ 
tanúsítványát a készülékre vonatkozóan, amely a bevizsgált technológia, a biológiai hatásfok 
előírt ellenőrzésének biztosítását igazolja.  
Ismereteink szerint orvostechnikai eszközök forgalomba hozatalára vonatkozóan az ISO EN 
13485:2012 szabvány vonatkozik. Magyarországi forgalomba hozatalhoz amennyiben a termék 
CE minősítéssel rendelkezik, akkor ha az Európai Unió országából származik, bejelentési 
kötelezettsége sincs a forgalmazónak vagy a gyártónak.  
Kérjük, hogy vizsgálják felül a leírtak szerint a követelmény rendszerüket és töröljék a kiírásból 
az Országos Epidemiológiai Központ tanúsítványára vonatkozó követelményt.  
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V.1.: 
Ajánlatkérő megvizsgálta a felvetett kérést, és ennek alapján a 2. részben szereplő termék (2 db 
sterilizáló) műszaki leírását módosítja. Ajánlatkérő a specifikációból törli az alábbi elvárásokat: 

"Az Országos Epidemiológiai Központ által bevizsgált technológia, a biológiai hatásfok 
előírt ellenőrzése biztosított - Igen" 
"Országos Epidemiológiai Központ tanúsítvány száma - Igen, kérjük megadni" 

 
K.2. 
C-íves berendezés (1.3. tételek): „Vertikális mozgás, motorikus” technikai paraméternél a 
követelmény „min. 450 cm”. Ez a minimum elvárás kizárja az általunk gyártott és forgalmazott 
berendezés megajánlását. Jól értelmezzük, hogy megajánlható olyan berendezés, melynek 
motorikus vertikális mozgása +/- 5%-os tartományon belül biztosítja az elvárt paramétert? 
Kérjük ennek megerősítését. 
 
V.2.: 
Ajánlatkérő az eljárás 1. részére történő megajánlás lehetőségét az ajánlati felhívás 1. sz. 
módosításában törölte, ezért a kérdés már nem releváns. 
 
K.3. 
C-ív cardio berendezés (1.5. tétel): „Motorikus orbitális mozgás” technikai paraméternél a 
követelmény „min.145°”. Ez a minimum elvárás kizárja az általunk gyártott és forgalmazott 
berendezés megajánlását. Jól értelmezzük, hogy megajánlható olyan berendezés, melynek 
motorikus orbitális mozgása +/- 5%-so tartományon belül biztosítja az elvárt paramétert? 
Kérjük ennek megerősítését. 
 
V.3.: 
Ajánlatkérő az eljárás 1. részére történő megajánlás lehetőségét az ajánlati felhívás 1. sz. 
módosításában törölte, ezért a kérdés már nem releváns. 
 
K.4. 
13. rész: Mennyezeti csöves digitális röntgenfelvételi berendezés (13.21 tétel):  
Páciens asztal: „Hosszirányú mozgás” technikai paraméternél a követelmény „Min. +/- 50 cm” 
Ez a minimum elvárás kizárja az általunk gyártott és forgalmazott berendezés megajánlását. Jól 
értelmezzük, hogy megajánlható olyan berendezés, melynél az asztallap hosszirányú mozgása 
+/- 5 %-os tartományon belül biztosítja az elvárt paramétert? Kérjük ennek megerősítését. 
 
V.4.: 
Traumatológia berendezésnél orvos szakmailag elengedhetetlen a beteg mozgatása nélkül minél 
nagyobb területen történő felvétel készíthetősége, továbbá számos gyártó kínál hasonló 
paraméterű készüléket, ezért az Ajánlatkérő fenntartja a jogot az előírt paraméter megtartására. 
Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével alakította ki a 
feladatai ellátásához szükséges minimális, a közbeszerzési dokumentumokban rögzített 
feltételeket. Fentiekre tekintettel egy Ajánlattevő adott termékére, lehetőségeire vonatkozóan a 
feltételrendszer módosítására Ajánlatkérőnek nincs lehetősége a közbeszerzési alapelvek sérelme 
nélkül. Így Ajánlatkérő a minimum paraméter(ek)et módosítani nem kívánja. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során megfelelő ajánlat megtételéhez 
Ajánlattevőnek lehetősége van a Kbt. 35. § szerint közös ajánlattételre illetve a szerződés 
teljesítéséhez alvállalkozó igénybevételére is. 
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K.5. 
13. rész: Mennyezeti csöves digitális röntgenfelvételi berendezés (13.21 tétel):  
Mennyezeti csőtartó „Mozgatható csőtartó szerkezet együttes tömege” technikai paraméternél a 
követelmény „Max. 250 kg”. Ez a minimum elvárás kizárja az általunk gyártott és forgalmazott 
berendezés megajánlását. Kérjük a követelményt „max. 300 kg”-ra módosítani szíveskedjenek. 
 
V.5.: 
Számos gyártó kínál olyan mozgatható csőtartó szerkezetet, ahol együttes tömege kevesebb, mint 
250 kg, ezért az Ajánlatkérő fenntartja a jogot az előírt paraméter megtartására. 
Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével alakította ki a 
feladatai ellátásához szükséges minimális, a közbeszerzési dokumentumokban rögzített 
feltételeket. Fentiekre tekintettel egy Ajánlattevő adott termékére, lehetőségeire vonatkozóan a 
feltételrendszer módosítására Ajánlatkérőnek nincs lehetősége a közbeszerzési alapelvek sérelme 
nélkül.  
Így Ajánlatkérő a minimum paraméter(ek)et módosítani nem kívánja. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során megfelelő ajánlat megtételéhez 
Ajánlattevőnek lehetősége van a Kbt. 35. § szerint közös ajánlattételre illetve a szerződés 
teljesítéséhez alvállalkozó igénybevételére is. 
 
K.6. 
13. rész: Mennyezeti csöves digitális röntgenfelvételi berendezés (13.21 tétel):  
Mennyezeti csőtartó 
„Digitális kijelző a mechanikus paraméterekről, a kijelzőn a kiírt értékek a forgatástól 
függetlenül vízszintesen olvashatók legyenek” technikai paraméternél a követelmény „Igen”. Ez 
a minimum elvárás kizárja az általunk gyártott és forgalmazott berendezés megajánlását. Kérjük 
a követelményt „Igen” helyett „Kérjük megadni”-ra módosítani.  
 
V.6.: 
Traumatológia berendezésnél orvos szakmailag és asszisztencia által elengedhetetlen 
követelmény, hogy vízszintes sugáriránynál is a kijelző értékeit vízszintesen lehessen leolvasni, 
továbbá számos gyártó kínál hasonló paraméterű készüléket, ezért az Ajánlatkérő fenntartja a 
jogot az előírt paraméter megtartására. 
Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével alakította ki a 
feladatai ellátásához szükséges minimális, a közbeszerzési dokumentumokban rögzített 
feltételeket. Fentiekre tekintettel egy Ajánlattevő adott termékére, lehetőségeire vonatkozóan a 
feltételrendszer módosítására Ajánlatkérőnek nincs lehetősége a közbeszerzési alapelvek sérelme 
nélkül.  
Így Ajánlatkérő a minimum paraméter(ek)et módosítani nem kívánja. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során megfelelő ajánlat megtételéhez 
Ajánlattevőnek lehetősége van a Kbt. 35. § szerint közös ajánlattételre illetve a szerződés 
teljesítéséhez alvállalkozó igénybevételére is. 
 
K.7. 
13. rész: Mennyezeti csöves digitális röntgenfelvételi berendezés (13.21 tétel):  
Mennyezeti csőtartó „Fixen beépített cserét nem igénylő energiatároló” technikai paraméternél 
a követelmény „Igen”. Ez a minimum elvárás kizárja az általunk gyártott és forgalmazott 
berendezés megajánlását. Kérjük a követelményt „Igen” helyett „Kérjük megadni”-ra 
módosítani.  
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V.7.: 
Kivehető detektoros traumatológiai berendezésnél elengedhetetlen követelmény, hogy a 
hordágyon fekvő és páciens asztalra át nem helyezhető betegek esetében a felvétel készítése a 
páciens alá helyezett detektorral történjen. Mentál higiéniás okokból a testnedvek továbbá az 
előírások szerint alkalmazott fertőtlenítő szerek befolyását és károsító hatását megelőzendő 
megoldásként szükségesnek tartjuk az előírás megtartását, ezért az Ajánlatkérő fenntartja a jogot 
az előírt paraméter megtartására. 
Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével alakította ki a 
feladatai ellátásához szükséges minimális, a közbeszerzési dokumentumokban rögzített 
feltételeket. Fentiekre tekintettel egy Ajánlattevő adott termékére, lehetőségeire vonatkozóan a 
feltételrendszer módosítására Ajánlatkérőnek nincs lehetősége a közbeszerzési alapelvek sérelme 
nélkül.  
Így Ajánlatkérő a minimum paraméter(ek)et módosítani nem kívánja. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során megfelelő ajánlat megtételéhez 
Ajánlattevőnek lehetősége van a Kbt. 35. § szerint közös ajánlattételre illetve a szerződés 
teljesítéséhez alvállalkozó igénybevételére is. 
 
K.8. 
13. rész: Mennyezeti csöves digitális röntgenfelvételi berendezés (13.21 tétel):  
Képfeldolgozás: „Minden funkció (a generátorfunkciók is) érintőképernyőről vezérelt” technikai 
paraméternél a követelmény „Igen”. Ez a minimum elvárás kizárja az általunk gyártott és 
forgalmazott berendezés megajánlását. Kérjük a követelményt „Igen” helyett „Kérjük 
megadni”-ra módosítani.  
 
V.8.: 
Számos gyártó kínál minden funkciót (a generátorfunkciókat is) érintőképernyőn vezérelhető 
készüléket, ezért az Ajánlatkérő fenntartja a jogot az előírt paraméter megtartására. 
Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével alakította ki a 
feladatai ellátásához szükséges minimális, a közbeszerzési dokumentumokban rögzített 
feltételeket. Fentiekre tekintettel egy Ajánlattevő adott termékére, lehetőségeire vonatkozóan a 
feltételrendszer módosítására Ajánlatkérőnek nincs lehetősége a közbeszerzési alapelvek sérelme 
nélkül.  
Így Ajánlatkérő a minimum paraméter(ek)et módosítani nem kívánja. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során megfelelő ajánlat megtételéhez 
Ajánlattevőnek lehetősége van a Kbt. 35. § szerint közös ajánlattételre illetve a szerződés 
teljesítéséhez alvállalkozó igénybevételére is. 
 
K.9. 
13. rész. Mennyezeti csöves digitális röntgenfelvételi berendezés (13.21 tétel):  
Képfeldolgozás „Gyári munkahely-vezérlő program, azaz a munkahely vezérlő program és a 
detektor gyártója legyen azonos, kérjük a munkahely-vezérlő program gyártójának megadását” 
technikai paraméternél a követelmény „Igen”. Ez a minimum elvárás kizárja az általunk gyártott 
és forgalmazott berendezés megajánlását. Kérjük a követelményt „Igen” helyett „Kérjük 
megadni”-ra módosítani.  
 
V.9.: 
Számos gyártó kínál gyári munkahely-vezérlő szoftverrel készüléket, ezért az Ajánlatkérő 
fenntartja a jogot az előírt paraméter megtartására. 
Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével alakította ki a 
feladatai ellátásához szükséges minimális, a közbeszerzési dokumentumokban rögzített 
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feltételeket. Fentiekre tekintettel egy Ajánlattevő adott termékére, lehetőségeire vonatkozóan a 
feltételrendszer módosítására Ajánlatkérőnek nincs lehetősége a közbeszerzési alapelvek sérelme 
nélkül.  
Így Ajánlatkérő a minimum paraméter(ek)et módosítani nem kívánja. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során megfelelő ajánlat megtételéhez 
Ajánlattevőnek lehetősége van a Kbt. 35. § szerint közös ajánlattételre illetve a szerződés 
teljesítéséhez alvállalkozó igénybevételére is. 
 
K.10. 
13. rész: Mennyezeti csöves digitális röntgenfelvételi berendezés (13.21 tétel):  
Képfeldolgozás „A leszállított készülék rendelkezik egy olyan szoftverrel, ami a készülék által 
készítetett mellkas felvételek számítógépes kiértékelésének támogatására alkalmas, mellkas 
diagnosztika CAD rendszerrel” technikai paraméternél a követelmény „Igen”. Ez a minimum 
elvárás kizárja az általunk gyártott és forgalmazott berendezés megajánlását. Kérjük a 
követelményt „Igen” helyett „Kérjük megadni”-ra módosítani.  
 
V.10.: 
Számos gyártó kínál mellkas felvételek számítógépes kiértékelését végző szoftverrel tartalmazó 
készüléket, ezért Ajánlatkérő fenntartja a jogot az előírt paraméter megtartására. 
Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével alakította ki a 
feladatai ellátásához szükséges minimális, a közbeszerzési dokumentumokban rögzített 
feltételeket. Fentiekre tekintettel egy Ajánlattevő adott termékére, lehetőségeire vonatkozóan a 
feltételrendszer módosítására Ajánlatkérőnek nincs lehetősége a közbeszerzési alapelvek sérelme 
nélkül.  
Így Ajánlatkérő a minimum paraméter(ek)et módosítani nem kívánja. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során megfelelő ajánlat megtételéhez 
Ajánlattevőnek lehetősége van a Kbt. 35. § szerint közös ajánlattételre illetve a szerződés 
teljesítéséhez alvállalkozó igénybevételére is. 
 
K.11.: 
13. rész: Mennyezeti csöves digitális röntgenfelvételi berendezés (13.21 tétel):  
Képfeldolgozás „Magyar nyelvű kezelő felület” technikai paraméternél a követelmény „Igen”. 
Ez a minimum elvárás kizárja az általunk gyártott és forgalmazott berendezés megajánlását. 
Kérjük a követelményt „Igen” helyett „Kérjük megadni”-ra módosítani.  
 
V.11.: 
Számos gyártó kínál magyar nyelvű szoftverrel készüléket, a kiíró fenntartja a jogot az előírt 
paraméter megtartására 
Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével alakította ki a 
feladatai ellátásához szükséges minimális, a közbeszerzési dokumentumokban rögzített 
feltételeket. Fentiekre tekintettel egy Ajánlattevő adott termékére, lehetőségeire vonatkozóan a 
feltételrendszer módosítására Ajánlatkérőnek nincs lehetősége a közbeszerzési alapelvek sérelme 
nélkül.  
Így Ajánlatkérő a minimum paraméter(ek)et módosítani nem kívánja. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során megfelelő ajánlat megtételéhez 
Ajánlattevőnek lehetősége van a Kbt. 35. § szerint közös ajánlattételre illetve a szerződés 
teljesítéséhez alvállalkozó igénybevételére is. 
 
K.12.: 
13. rész: Mennyezeti csöves digitális röntgenfelvételi berendezés (13.21 tétel):  
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PACS Szoftver „Szöveges leletezési lehetőség a szoftveren belül” technikai paraméternél a 
követelmény „Igen”. Ez a minimum elvárás kizárja az általunk gyártott és forgalmazott 
berendezés megajánlását. Kérjük a követelményt „Igen” helyett „Kérjük megadni”-ra 
módosítani.  
 
V.12.: 
Számos gyártó kínál szöveges leletezési lehetőség a szoftveren belül, ezért az Ajánlatkérő 
fenntartja a jogot az előírt paraméter megtartására. 
Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével alakította ki a 
feladatai ellátásához szükséges minimális, a közbeszerzési dokumentumokban rögzített 
feltételeket. Fentiekre tekintettel egy Ajánlattevő adott termékére, lehetőségeire vonatkozóan a 
feltételrendszer módosítására Ajánlatkérőnek nincs lehetősége a közbeszerzési alapelvek sérelme 
nélkül.  
Így Ajánlatkérő a minimum paraméter(ek)et módosítani nem kívánja. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során megfelelő ajánlat megtételéhez 
Ajánlattevőnek lehetősége van a Kbt. 35. § szerint közös ajánlattételre illetve a szerződés 
teljesítéséhez alvállalkozó igénybevételére is. 
 
K.13.: 
13. rész: Mennyezeti csöves digitális röntgenfelvételi berendezés (13.21 tétel):  
PACS Szoftver „Könnyen használható, magyar nyelvű grafikus kezelői felület” technikai 
paraméternél a követelmény „Igen”. Ez a minimum elvárás kizárja az általunk gyártott és 
forgalmazott berendezés megajánlását. Kérjük a követelményt „Igen” helyett „Kérjük 
megadni”-ra módosítani.  
 
V.13.: 
Számos gyártó kínál magyar nyelvű grafikus kezelői felületet, ezért Ajánlatkérő fenntartja a 
jogot az előírt paraméter megtartására. 
Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével alakította ki a 
feladatai ellátásához szükséges minimális, a közbeszerzési dokumentumokban rögzített 
feltételeket. Fentiekre tekintettel egy Ajánlattevő adott termékére, lehetőségeire vonatkozóan a 
feltételrendszer módosítására Ajánlatkérőnek nincs lehetősége a közbeszerzési alapelvek sérelme 
nélkül.  
Így Ajánlatkérő a minimum paraméter(ek)et módosítani nem kívánja. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során megfelelő ajánlat megtételéhez 
Ajánlattevőnek lehetősége van a Kbt. 35. § szerint közös ajánlattételre illetve a szerződés 
teljesítéséhez alvállalkozó igénybevételére is. 
 
K.14.: 
13. rész. Mennyezeti csöves digitális röntgenfelvételi berendezés (13.21 tétel):  
PACS Szoftver „Gamma korrekció” technikai paraméternél a követelmény „Igen”. Ez a 
minimum elvárás kizárja az általunk gyártott és forgalmazott berendezés megajánlását. Kérjük a 
követelményt „Igen” helyett „Kérjük megadni”-ra módosítani.  
 
V.14.: 
Számos gyártó kínál gamma korrekciót, ezért Ajánlatkérő fenntartja a jogot az előírt paraméter 
megtartására. 
Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével alakította ki a 
feladatai ellátásához szükséges minimális, a közbeszerzési dokumentumokban rögzített 
feltételeket. Fentiekre tekintettel egy Ajánlattevő adott termékére, lehetőségeire vonatkozóan a 
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feltételrendszer módosítására Ajánlatkérőnek nincs lehetősége a közbeszerzési alapelvek sérelme 
nélkül.  
Így Ajánlatkérő a minimum paraméter(ek)et módosítani nem kívánja. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során megfelelő ajánlat megtételéhez 
Ajánlattevőnek lehetősége van a Kbt. 35. § szerint közös ajánlattételre illetve a szerződés 
teljesítéséhez alvállalkozó igénybevételére is. 
 
K.15.: 
A IX. rész Orthovoltos röntgen besugárzó készülék esetében az alábbi kérdéseink merültek fel:  

1. Kérjük, hogy a t. Ajánlatkérő bocsássa rendelkezésünkre a kezelő és vezérlő helység 
alaprajzát, és metszeti rajzát, illetve a meglévő födém terhelhetőségének statikai adatait. 

2. Kérjük, hogy a t. Ajánlatkérő bocsássa rendelkezésünkre a kezelő és a vezénylő helység 
közötti átvezetések rajzát! 

3. Kérjük, hogy a t. Ajánlatkérő bocsássa rendelkezésünkre a helységek villamos 
ellátásának rajzát, a készülékhez kiépített villamos hálózat paraméterit, ha nincs ilyen, 
akkor a villamos elosztószekrény rajzát, és a helységhez vezető nyomvonal rajzait! (A 
készülék működtetéséhez szükséges energiaigény: AC 230V 1 fázis, 47-63 Hz; 40A; 
8kVA.). 

4. Kérjük hogy a t. Ajánlatkérő bocsássa rendelkezésünkre a helységben lévő vízhálózat 
rajzát! 

5. Kérjük, hogy a t. Ajánlatkérő bocsássa rendelkezésünkre a helységek sugárvédelmi 
tervét, illetve az elvárt sugárvédelmi előírások pontos leírását. 

6. Kérjük, hogy a t. Ajánlatkérő bocsássa rendelkezésünkre a helységek mostani készültségi 
állapotával kapcsolatos információkat, továbbá az átadáskor elvárt állapotra vonatkozó 
elvárásokat. Továbbá kérjük t. Ajánlatkérő egyértelmű nyilatkozatát arra vonatkozólag, 
hogy a gép fogadásához szükséges helyiség kialakítása nem ajánlattevő feladat. 

7. Kérdezzük továbbá tisztelettel, hogy az ajánlat tartalmazzon-e kezelőágyat, ha igen, 
milyen elvárásoknak feleljen meg. 

 
V.15. 
Ajánlatkérő az eljárás 9. részére történő megajánlás lehetőségét az ajánlati felhívás 1. sz. 
módosításában törölte, ezért a kérdés már nem releváns. 
 
 

Tájékoztatás az Ajánlati felhívás és a Közbeszerzési dokumentumok módosításáról 
 

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy Ajánlatkérő az ajánlati 
felhívás módosításáról hirdetményt adott fel.  
 
Ajánlatkér ő az eljárás ajánlati felhívását és közbeszerzési dokumentációját az alábbiak 
szerint módosítja: 
1., Ajánlatkérő a következő részajánlattételi köröket törli: 1. rész, 5. rész, 7. rész, 9. rész.  
Ajánlatkérő a következő részajánattételi körökben szereplő mennyiséget csökkenti:  
- 6. rész esetén: 4 db transzport inkubátor (hibrid) helyett 2 db, és 10 db inkubátor (nyitott) 
helyett 0 db;  
- 10. rész esetén: 2 db homokágy helyett 1 db. 
A módosítás oka: Ajánlatkérő a felhívás VI.3) 13. pontjában megnevezett támogatást lényegesen 
csökkentett összeggel nyerte el. 
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2., A 2. rész (Sterilizáló beszerzése) és a 12. rész (DSA - Intervenciós angiográf berendezés 
beszerzése) esetén Ajánlatkérő az eszköz műszaki leírását módosítja. 
 
3., A 2. rész (Sterilizáló beszerzése) esetén Ajánlatkérő módosította az értékelés szempontját is: 
a Kbt. 76. § (2) a) pont szerinti legalacsonyabb ajánlati ár helyett a Kbt. 76. § (2) c) pont szerinti 
legjobb ár-érték arányt alkalmazza az értékeléskor, az alábbiakban megadott szempontok szerint:  

1., Nettó ajánlati ár: 65 súlyszám. 
2., Hasznos munkatérfogat - orvostechnikai eszközök befogadására alkalmas - literben 
kifejezve (a nagyobb szám a jobb): 35 súlyszám. 

A 2. rész esetén az ajánlatok értékelése során adható pontszám: 1-10 pont között. Értékelés 
módszere:  
Ajánlatkérő a 1. értékelési részszempont esetén (ár) a fordított arányosítás módszerét, a 2. 
értékelési részszempont esetén (hasznos munkatérfogat) esetén az egyenes arányosítás módszerét 
alkalmazza, a Közbeszerzési dokumentációban meghatározott képletek szerint. 
 
4., Ajánlatkérő a részek számozását és az egyes eszközök tételszámát technikai okokból 
változatlanul hagyja. 
 
5., Ajánlatkérő továbbá módosítja a felhívás következő pontjait is:  
- az M1) alkalmassági feltételeket; 
- a felhívás III.2.2. pontjában a szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket; 
- a felhívás IV.2.6. pontjában az ajánlati kötöttség időtartamát; 
- a felhívás VI.3. pontjában a „További információkat”. 
 
A módosított közbeszerzési dokumentumok a korrigendum megjelenését követően korlátozás 
nélkül teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetőek az eredeti ajánlati felhívás I.3) 
pontjában megadott címen. 

 
Az ajánlati felhívás módosításával az eljárás ajánlattételi határideje is meghosszabbításra került.  

 
A módosított ajánlattételi határidő: 2017. január 20. 10.30 óra. 

 
A módosító hirdetmény megjelenéséről Ajánlatkérő tájékoztatni fogja az érdeklődő gazdasági 
szereplőket. 
 
Kérjük a fentiek szíves figyelembe vételét. 
 
 
 Debreceni Egyetem 
 Kancellária  
 Jogi Igazgatóság  
 Közbeszerzési Osztály 


