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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.16.: 
VI. rész: Transzport inkubátor (hibrid) és inkubátor (nyitott) 
A beszerzendő transzport inkubátor (hibrid) technikai paraméterei között több helyen szerepel a 
servo O2 szabályzás: 
Servo (nagynyomású O2 csatlakozás, a kívánt/ beállított O2 
koncentrációt automatikusan szabályozza) 

igen 
 

 
Búra téri O 2 szabályzás (servo) és mérési adatai   

Szabályzás tartománya 
min. 22-65%, 

kérjük megadni 
 

A mérőcsatorna méréstartománya és pontossága 
min. 21-65%, 

kérjük megadni 
 

O2 bemeneti nyomása 
min. 350-450kPa, 
kérjük megadni! 
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A hibrid inkubátorok használata a kritikus állapotú kora- és újszülöttek megszületésekor, mint 
nyitott inkubátor, majd a szülőszobai ellátásukat követően, a transzport során, valamint után, 
mint bezárt inkubátor (csecsemő intubáltan-lélegeztetve) történik. 
A fentiek alapján kérdezzük, hogy nem történt-e elírás, hisz a kért servo oxigén szabályzás 
funkció az ellátás során nem kerül használatban, így az csak költségnövelő tényező? 
 
V.16.: 
Továbbra is kérjük a servo oxigén szabályzás funkciót.  
 
K.17. 
VI. rész: Transzport inkubátor (hibrid) és inkubátor (nyitott) 
A beszerzendő transzport inkubátor (hibrid) technikai paraméterei között a matrac méretnél az 
alábbi szerepel:  

Matrac mérete 
min. 60 x 40 cm, 
kérjük megadni! 

 

Hibrid/dual módú inkubátort a világos kevés vezető inkubátor gyártó cég készíti. A gyártók 
törekednek a fertőzések megelőzésére, gyártmányaikban a megvalósítás során a kezelési 
helyzeteket figyelembe veszik és így alakítják ki a mechanikai méreteket, így a matrac méretet is. 
 
A fentiek alapján kérdezzük, hogy a kiírttól max. ±10 %-kal eltérő matrac oldalméretű 
készüléket, mely közel azonos matracfelületű a kiírttal, és biztosítja, hogy az ellátás során 
lehetőleg csak a fertőtlenített alkar kerüljön a készülék belsejébe (pld. a fertőtlenítetlen könyök 
nem). Elfogadja-e a kiíró? 
 
V.17.: 
Igen, 10 %-os eltérés egyenértékű műszaki megoldásként elfogadható.  
 
K.18. 
VI. rész: Transzport inkubátor (hibrid) és inkubátor (nyitott) 
A beszerzendő transzport inkubátor (hibrid) technikai paraméterei között az alábbi szerepel:  
 
Búrafedélbe épített melegítő egység, amely a búra felnyitásakor 
automatikusan bekapcsol 

Kérjük megadni! 
 

 
Elfogadja-e a kiíró az alábbi technológiai megvalósítást, mely egyenértékű és több előnyös 
megoldást is tartalmaz: 
A csecsemő láthatóságának jobb biztosítása (a burán nincs kitakart rész) és a könnyebb tisztítás 
miatt (a búrafedélben a tisztítás során nincs akadályozó eszköz) a melegítő egység a konzolon 
van elhelyezve, a búrafedél nyitásakor automatikusan a sugárzó pozícióba áll és elkezdi a 
hősugárzást/melegítést. 
 
V.18.: 
Igen, elfogadható az egyenértékű megoldás.  
 
K.19. 
VI. rész: Transzport inkubátor (hibrid) és inkubátor (nyitott) 
Inkubátor (nyitott): 
A 10 db inkubátor (nyitott) műszaki specifikációja sok olyan paramétert tartalmaz, melyet a 
nyitott inkubátorok (melegítő asztal) nem tudnak, nem tudhatnak, hisz más a feladatuk, 
funkciójuk, ilyenek pld. az alábbiak:  
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Beállítható hőmérséklet  szabályzás tartománya min. 28-37°C, override 
móddal:  max.39°C-ig, 

kérjük megadni! 
 

A mérőcsatorna méréstartománya és felbontása min. 28-39°C – min. 0,3°C 
felbontással, kérjük megadni! 

 

Lehajtható kezelő ajtó, reteszeléssel igen  

Ápoló személyzet által könnyen szétszedhető, 
tisztítható, fertőtleníthető búra, bölcső, légcsatorna, 
párásító rendszer 

igen 
 

 
Ezúton kérdezzük, hogy nem tévesen kerültek-e bele a fenti paraméterek a kiírásba, hisz a nyitott 
inkubátorok nem tudnak léghőmérsékletre szabályozni, csak bőr hőmérsékletre, nem 
rendelkeznek légcsatornával, párásító rendszerrel, lehajtható kezelő ajtóval stb.? 
 
V.19.: 
Az eljárás 6. részében Ajánlatkérő a felhívás 1. sz. módosításában a 10 db nyitott inkubátor 
beszerzési igényét törölte, ezért a kérdés már nem releváns. 
 
K.20. 
Kérjük szíves felvilágosításukat, hogy jól értelmezzük-e, hogy az Ártáblázatot az Ajánlatkérő 
által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján a kizáró okok és alkalmassági követelmények 
igazolására felhívott ajánlattevő(k) és alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet(ek) 
számára kell benyújtani.  
 
V.20.: 
Ajánlattevő nem jól értelmezi. A „Tájékoztató ajánlattételhez” c. dokumentum II.6. pontja 
alapján: „Amennyiben Ajánlattevő olyan részre pályázik, ahol több eszköz szerepel egy részben, 
vagy egy eszközből több darab kerül beszerzésre, ártáblázat benyújtása szükséges, amelyből 
kiderül a termékek egységára is.” 
Tehát azoknál az eljárási részeknél, ahol több termék szerepel, az Ártáblázatot minden 
ajánlattevőnek be kell adnia az ajánlatába, nem csak a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján 
felhívott ajánlattevőnek.  
 
K.21.: 
7. rész: Urológiai endoszkópos rendszerrel kapcsolatos műszaki előírásokkal kapcsolatos 
kérdések: 

1. Objektív öblítő rendszer endoszkópokra: Elfogadható-e lábpedál nélküli kivitel, ezekben 
az új gépekben már be lehet állítani a szívás erősségét és az öblítés mennyiségét ezért már 
nincs szükség a műtét közbeni lábpedál használatára. 
2. Elfogadható-e olyan méretű műanyag sterilizálásra alkalmas konténer, amelyikben 
minden gyártó által gyártott optika (méretei -16 cm-től 47 cm-ig) 2 db elfér? 
3. Elfogadható-e olyan méretű műanyag sterilizálásra alkalmas konténer, amelyikben az 
előírt méretű műszerek beleférnek, de külső méretei minimálisan eltér az előírt mérettől. 
4. Elfogadható-e a 19 Ch cystoscope helyett 19,8 Ch cystoscope tekintettel arra, hogy 
orvosszakmailag semmit nem befolyásol, hiszen a különbség 0,3 milliméter, ami nem 
észrevehető. 
5. Elfogadható-e 10 % eltérés a trokár hosszában? 
6. Kézieszközök tekintetében csak a hosszban elfogadható +- 10% -os eltérés tekintettel 
arra, hogy egyébként csak egy gyártótól származó kézieszközzel lehetne indulni? 
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7., URF-P6 URetero-Renofiberscope készülékkel kapcsolatos kérdés: Tekintve, hogy az 
URF-P6 Uretero-Renofiberscope forgalmazása határozatlan ideig szünetel, kérjük, hogy 
szíveskedjenek elfogadni a szakmailag és funkcionalitásban egyenértékű jelenleg gyártott 
URF-P5 URetero-Renofiberscope eszköz megajánlását. 
8. SCICAN STATIM 500 S autokláv készülékkel kapcsolatos kérdés:  
A statim5000 volt a gyártó első fejlesztéseinek egyike, majd megjelent a Statim 5000S 
készülékkel. Ennek a gyártását az időközben bekövetkezett nagy műszaki fejlődés miatt egy 
évvel ezelőtt abbahagyta, s a legújabb 4. generációs lágy sterilizálását biztosító 
készülékkel jelent meg. 
Az új SCICAN 5000 G4 típusú berendezés teljesen lefedi a korábbi berendezés minden 
tudását, azzal, hogy közbeszerzési értelemben egyenérték, illetve jobb paraméterekkel 
rendelkezik, Kérjük, hogy az új típusú készülék megajánlását egyenértékűnek 
szíveskedjenek elfogadni. 

 
V.22. 
Ajánlatkérő az eljárás 7. részét törölte, ezért a kérdés már nem releváns. 
 
K.23.: 
7. rész (7.15. tétel): Urológiai endoszkópos rendszer 

1. Flexibilis cystoscop minden tartozékból 3 db.  
Úgy kell értelmeznünk, hogy a vastagon szedett rész alatt felsorolt tételekből kell a 
vastagon szedett részben szereplő darabszám? 
2. Laparoszkópos torony 1 db 
A laparoszkópos toronynál szerepel egy „komplett urológiai tálca prosztata és vese 
műtétekhez”. Ezt külön össze kell állítani vagy az utána felsorolt tételek ezt tartalmazzák? 

 
V.23. 
Ajánlatkérő az eljárás 7. részét törölte, ezért a kérdés már nem releváns. 
 
K.24.: 
5. rész: 5.11. és 5.12. tétel: Infúziós pumpa és infúziós pumpa torony 

1. Elfogadja-e Ajánlatkérő az 5/11. tétel esetében a manuális fecskendő befogást? 
2. Elfogadja-e Ajánlatkérő az 5/11. rész esetében a fix állványrögzítő szerkezetet és 
fogantyút? 
3. Elfogadja-e Ajánlatkérő az 5/12. rész esetében a vonalkód olvasó hiányát? 
4. Elfogadja-e Ajánlatkérő az 5/12. rész esetében a nem bővíthető, de 4, 6, 8 pumpa 
fogadására is alkalmas dokkolót? 

 
V.24. 
Ajánlatkérő az eljárás 5. részét törölte, ezért a kérdés már nem releváns. 
 
K.25.: 
10. rész: Homokágy  
Az ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.1.3 / M.1. pontjában a X. részre vonatkozóan is referencia 
meglétét írta elő. Ajánlatkérő egyenértékű referenciaként elfogad-e működésében egyenértékű, 
égési sérüléseknél használható egyéb intenzív ágy értékesítésről szóló referenciát? 
 
V.25. 
A Kbt. 65. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő műszakilag egyenértékű referenciának elfogadja 
az égési sérüléseknél használható egyéb intenzív ágy értékesítéséről szóló referenciát is.  
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K.26.: 
8. rész: Spectofotometer  
A készülékkel kapcsolatban közzétett technikai paraméterekből nem derül ki, hogy a mérendő 
kilégzett levegő) minták milyen formátumban (zacskó, kémcső, stb.) és térfogatban (10 ml – 1000 
ml) állnak rendelkezésükre, tehát, hogy a készülék mekkora térfogatból tudjon mérni, és milyen 
formátumot tudjon kezelni. Kérem ezek minél pontosabb definiálását válaszukban. 
 
V.26. 
A légzésteszthez 12 ml kémcsöveket használunk, a gyártó: Labco Exetainer, a méretei: 
Vial Type 3 (Flat) 
Height (Vial + Cap) 101 mm 
Vial Diameter: 15,5 mm 
Full Capacity: 12,0 ml 
Gyártó honlapja: http://www.labco.co.uk/usaandcanada/breathtest.htm 
A honlapon szereplő 438W típusú kémcsövet használjuk. 
A mintavétel jelenleg a kupakon levő membrán átszúrásával történik. 
A 12 ml-es térfogatot azért használjuk, mert egy kisgyerek is könnyen ki tudja tölteni. 
 
 

Tájékoztatás az Ajánlati felhívás és a Közbeszerzési dokumentumok módosításáról 
 

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy az ajánlati felhívás 1. sz. 
módosítása megjelent. 
 

A módosítás megjelenésének időpontja:  
EU Hivatalos Lapjában:  

2017. január 6.  
Azonosítója: TED 2017/S 004-004856 

 
KÉ-azonosítója:  
KÉ-16641/2016. 

 
A módosított közbeszerzési dokumentumok a korrigendum megjelenésének napjától 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 


