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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.18.: 
A műszaki követelmények átvizsgálása után, az alábbi kérdéseinkre szeretnénk Tisztelt 
Ajánlatkérőtől választ kapni: 
 
Egyszerhasználatos steril és nem steril védőöltözet/4. rész: Műanyag kötény 
A meghatározásban minimum 80x140 cm szerepel. 
 
Kérdésünk, hogy Ajánlatkérő elfogad-e olyan kötényt, amely az összes elvárást teljesíti, de a 
mérete 75x135 cm? 
 
V.18.: 
Ajánlatkérő nem fogadja el a megajánlott méretű terméket, mivel az nem éri el az általunk 
használt és elvárt minimum méretarányt. 
 
K.19.: 
Steril kiegészítő termékek /22. rész: Műszertartó zsák 
A meghatározásban minimum 43x38 cm szerepel. 
 
Kérdésünk, hogy Ajánlatkérő elfogad-e olyan műszertartó zsákot, amely az összes elvárást 
teljesíti, de a mérete 40x38 cm? 
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V.19.: 
Ajánlatkérő elfogadja a megajánlott méretű terméket. E tekintetben Ajánlatkérő a Műszaki 
leírást módosítja.  
 
K.20.: 
Steril kiegészítő termékek /30. rész: Asztalterítő 
A meghatározásban minimum 100x150 cm szerepel. 
 
Kérdésünk, hogy Ajánlatkérő elfogad-e olyan műszertartó zsákot, amely az összes elvárást 
teljesíti, de a mérete 120x140 cm? 
 
V.20.: 
Ajánlatkérő nem fogadja el a megajánlott terméket, mert az általunk használt asztalokra a kiírt 
minimum méretekkel rendelkező asztalterítő a megfelelő. 
 
K.21.: 
Kétrétegű steril operációs szettek /57. rész: TUR szett 
A szett leírásában szerepel 1 db törlő, és 1 db 270x180 cm méretű TUR lepedő. 
 
Kérdésünk, hogy Ajánlatkérő elfogad-e olyan TUR szettet egyenértékűnek, ami minden előírást 
teljesít, de nem tartalmaz törlőt, és a TUR lepedő mérete 175x260 cm. 
 
Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy az általunk jelölt méretű termékek esetében is tegye lehetővé 
az ajánlattételt, hiszen az általunk képviselt gyártó a méreteit több évtizedes tapasztalat útján 
alakította ki, a termékek magas minőséget képviselve, kiválóan alkalmasak az elvárt funkció 
teljesítésére.  
 
V.21.: 
Ajánlatkérő nem fogadja el a megajánlott terméket, mivel az nem felel a számunkra elvárt 
minimális méreteknek és a szett összetevőinek. 
 
 
 
Kérjük a fentiek szíves figyelembe vételét. 
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