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Tisztelt Gazdasági Szereplők! 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Debreceni Egyetem „DEK-428/2016.: Adásvételi 
keretszerződés egyszerhasználatos textília beszerzésére a DE Klinikai Központ” tárgyú 
közbeszerzési eljárásával kapcsolatban Ajánlatkérőhöz kiegészítő tájékoztatás érkezett.  
 
Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre az alábbi választ adja a Kbt. 56. § (2) 
bekezdése alapján:  
 

Kiegészítő tájékoztatás 
 
K.13.: 
Eh textília Műszaki specifikáció:  
63. sorszám: Császár szett (folyadékgyűjtő zsák nélkül, nyitott lábas,) 
A szett tartalmi felsorolásában szerepel: 1 db császár lepedő lábtartós 250 x 270 cm, 19 x 24 
(külső méret) incíziós fólia szélű operációs nyílással  
Kérdés: Amennyiben az említett lepedő minimális nyílása 19 x 24 (külső méret) cm és incíziós 
fólia széllel is kell rendelkeznie (minimum feltétel), akkor a korábban önök által elküldött 
,,Kiegészítő tájékoztatás,,: V.4.: válaszukban  a méreteknél nem vették figyelembe, hogy  - a K4-
es kérdésben szereplő lepedő nyílásának egyik mérete kisebb, mint az eredetileg kiírt minimum 
követelmény, továbbá az incíziós fólia szélre nem tért ki sem a kérdés, sem a válasz, így 
értelmezésünk szerint az eredeti minimum feltétel kiírása értelmét veszítheti. 
Pontosítást kérünk a fent leírtak alapján az operációs nyílás pontos (külső) minimum méretére, 
továbbá az incíziós fólia szél- minimum feltételként való elvárására. 
 
V.13.: 
A feltett kérdésre már korábban (V.4. számmal) válaszoltunk. A megjelent módosított műszaki 
specifikációban már benne van, hogy mindkét típusú nyílást elfogadjuk. 
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K.14.: 
Eh textília Műszaki specifikáció:   
64. sorszám: Kéz/lábizoláló szett 
66. sorszám: Végtag szett  
67. sorszám: Csípő szett 
A fenti szettek tartalmi felsorolásában szerepelnek 2 rétegű operációs lepedők is. Az ide tartozó 
szakmai meghatározás, a rétegeket tekintve csak a 2 rétegű megerősített betegizoláló lepedők 
anyagára vonatkozik, és nincs meghatározna a 2 rétegű operációs lepedőkre vonatkozó pontos 
minimum feltétel. 
Kérdés: Jól értelmezzük-e, hogy a fent felsorol szettek esetében a szakmai elvárás a 2-rétegű 
izoláló lepedők esetében a méret meghatározásnál a nedvszívó réteg és a vízzáró réteg méretét 
tekintve az egyezőség az elvárt. 
 
V.14.: 
Igen, a kétrétegű izoláló lepedők esetében a méret meghatározásnál a nedvszívó és vízzáró réteg 
között teljes egészében elvárt a méretazonosság.   
 
K.15.: 
Eh textília Műszaki specifikáció:  
17. sorszám: Kerek körgumis sapka 
„Anyaga minimum 25 gr/m2” 
Ajánlatkérő elfogadja-e a specifikációban leírtakkal minden másban megegyező, anyagsűrűségét 
tekintve 14 gr/m2 kerek körgumis sapkát? 
 
V.15.: 
Ajánlatkérő elfogadja a kisebb anyagsűrűségű sapkát. A műszaki specifikáció e tekintetben 
módosításra kerül. 
 
K.16.: 
Eh textília Műszaki specifikáció:  
27. sorszám: Végtagzsák 
,,Speciálisan összehajtott, 3 rétegű, vízhatlan anyagból,, 
Ajánlatkérő elfogadja-e a speciálisan összehajtott, 2 rétegű, vízhatlan anyagból készült terméket, 
mely specifikációját tekintve megegyezik a 25 és 26 sorszámú termékekével. 
 
V.16.: 
Ajánlatkérő elfogadja a megajánlott terméket. A műszaki specifikáció e tekintetben módosításra 
kerül. 
 
K.17.: 
Eh textília Műszaki specifikáció:  
33. sorszám: Kábel/Kamera izoláló 
Ajánlatkérő elfogadja-e a specifikációban leírtakkal minden másban megegyező, méretét tekintve 
13 x 250 cm-es Kábel/Kamera izolálót? 
 
V.17.: 
Ajánlatkérő elfogadja a megajánlott terméket. A műszaki specifikáció e tekintetben módosításra 
kerül. 
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Tájékoztatás az Ajánlati felhívás és a Közbeszerzési dokumentumok módosításáról 

 
Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy Ajánlatkérő az ajánlati 
felhívás módosításáról hirdetményt adott fel.  
 
A módosított közbeszerzési dokumentumok a korrigendum megjelenését követően korlátozás 
nélkül teljeskörűen, 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. február 17. 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 


