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KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 
 
Tárgy: kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti 
Központ Ajánlatkérő (1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8-20) 3/2012/Péterfy „Különféle 
kötszerek beszerzése szállítási szerződés keretében” tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. törvény 83. § szerinti közbeszerzési eljárása során 
 

Tisztelt Gazdasági szereplők! 
 
 
A Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Ajánlatkérő (1076 Budapest, 
Péterfy Sándor u. 8-20) a Kbt. 45. §-a bekezdése alapján az összes gazdasági szereplő értesítése 
mellett az alábbi kiegészítő tájékoztatást nyújtja. 
 
Ajánlatkérő előadja, hogy tárgybeli közbeszerzési eljárása ajánlati felhívását és dokumentációját, a 
műszaki tartalom 1, 4, 5, 6, 7. és 8. részében történt módosítások miatt módosította, amelyről 
Ajánlatkérő hirdetményt adott fel K.É. 18408/2012. számon. Jelen kiegészítő tájékoztatás a 
módosításokkal egységes szerkezetben megadott. 
 
 
KÉRDÉS 1: Az 1. rész 4. tétele vonatkozásában a kérdésünk az lenne, hogy a termék hajtogatott állapotában 
10cm x 20cm-es-e? 
 
VÁLASZ 1: 1 rész. A termék hajtogatott állapotban 10x20 cm. 
 
KÉRDÉS 2: 4. rész 1.tétel, és a 4. tétele vonatkozásában a nem specifikáció tartalmaz elégséges információt, 
kérjük, hogy pontosítsák a leírást, csatoljanak fényképet. 
 
VÁLASZ 2: Módosítás tartalmazza: 4. rész 1. tétel: Flísz fedőréteggel ellátott, többrétegű fehér 
papírvatta nedvszívó réteggel. A rétegek össze vannak varrva, így vannak egymáshoz rögzítve. 
Tetszés szerint méretre vágható. Alkalmazható nedvszívóként, sebek ellátásához, kenőcsös 
kötések hordozóanyagaként stb.   
4. rész 4. tétel: Bőr és sebfelületek fertőtlenítésére szolgáló pálca 4 mm átmérőjű „nagy” 
vattafejjel. 
 
KÉRDÉS 3: 1. rész - Mull alapú kötszerek 4. tétel Műszaki leírás vonatkozásában. 
Ajánlatkérő az érintett tételben Nem steril vágott mull-lap 10x20 cm, 100% pamuttartalmú, 12 rétegű termék 
vonatkozásában kér ajánlatot benyújtani. 
Szakmai álláspontunk szerint a nevezett termék „vágott” meghatározása helytelen, a 12 rétegben „hajtogatott” 
mull-lap meghatározás a szakmailag helyes meghatározás. 
 
VÁLASZ 3: Módosítás tartalmazza: 100% pamuttartalmú, 12 rétegű, 17 szálas RK csíkos mull 
lap. Hajtogatott állapotában 10x20 cm, teljes mérete 64x40 cm. 
 
KÉRDÉS 4: 5. rész Papírvatták vonatkozásában a specifikáció nem tartalmazza, hogy 100%-ban fehérített, 
vagy 70%-ban fehérített termékre lehet-e ajánlatot tenni. 
 
VÁLASZ 4: Módosítás tartalmazza: Ajánlatkérő 100%-ban fehérített papírvattára kér ajánlatot.  
 
KÉRDÉS 5: Az 1. rész: mullalapú kötszerek 4. tétel nem steril vágott mull-lap 10 x 20 cm termék műszaki 
leírása nem egyértelmű, mert a megnevezésben vágott mull-lap szerepel. A műszaki leírásban hajtogatott ahol 
szükséges megadni a rétegszámot. Abban az esetben, ha hajtogatott kötszert kérnek, akkor kérjük legyenek 
szívesek pontosítani a külső és belső méretet, mert ilyen méretű 12 rétegű hajtogatott kötszer tudomásunk szerint 
nincs forgalomban.  
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VÁLASZ 5: Módosítás tartalmazza: 100% pamuttartalmú, 12 rétegű, 17 szálas RK csíkos mull 
lap. Hajtogatott állapotában 10x20 cm, teljes mérete 64 x 40 cm. 
 
KÉRDÉS 6: A mull alapú kötszerek műszaki specifikációjában kérjük megadni, hogy hány szálas mullt 
kérnek. 
 
VÁLASZ 6: Módosítás tartalmazza: Az összes mull alapú kötszer 17 szálas. 
 
KÉRDÉS 7: A 6. rész 3. tétel szemészeti vatta 500 gr-os termék műszaki leírásában az szerepel, hogy sterilen 
kérik a vattát, ez nem megszokott az eddigi forgalmazási tapasztalatok alapján. Nem történt-e elírás? 
 
VÁLASZ 7: Módosítás tartalmazza: nem steril vattáról van szó. 
 
KÉRDÉS 8: 8. rész 4., 5., 6., tétel mely méreteknek felel meg 1-től 11-ig terjedő méretezés szerint? 
 
VÁLASZ 8: Módosítás tartalmazza: Az általunk kért csőkötszer tudomásunk szerint 0-ás 
mérettől 8-as méretig van méretezve. A 0-8-as skálán történő méretezésnek megfelelően: a 4. tétel 
1-es méret, az 5. tétel 2-es méret, a 6. tétel pedig 5-ös méret. Nemcsak külső rögzítőkötésként 
használjuk, hanem alátétként is gipszkötésekhez gyermekek esetében és ez a legjellemzőbb házon 
belüli felhasználási szokásaink tekintetében 
 
KÉRDÉS 9: 8. rész A 15m hossz nyújtott, vagy nyugalmi állapotban értendő? 
 
VÁLASZ 9: Nyugalmi állapotban értendő, a tekercsen belüli hosszúságot jelöli. 
 
KÉRDÉS 10: 7. rész: Szigetkötszerek esetében mi indokolja szakmailag a kiírt rendkívül szűk 
intervallumban történő eltérés lehetőségét?  
 
VÁLASZ 10: Módosítás tartalmazza: A 7. rész vonatkozásában az általunk megadott méretezéstől 
+/- 20 %-os eltérés megengedett. 
 
KÉRDÉS 11: Tárgybani közbeszerzési eljárás ajánlati ártáblázatainak átvizsgálása során a 4. és 5. rész 
vonatkozásában álláspontunk szerint a "nettó ár/teljes mennyiség" cellák hibás képletezéssel kerültek 
megküldésre (rendelkezésre bocsátásra). Kérem válaszát, miszerint érintett összesített cellák saját hatáskörben 
javíthatóak-e?  
 
VÁLASZ 11: Javíthatók. A módosítás ugyanakkor tartalmazza a helyes képletet. 
 
 
 
Kelt Budapesten, 2012. november 20. napján 
 
 
 
Üdvözlettel, 
 
 
 
Dr. Herbák Henrietta 
Ajánlatkérő képviseletében 
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