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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) 4/2012/Péterfy „Egészségügyi 
új, gép-műszerek beszerzése, telepítése, használatának betanítása szállítási szerződés 
keretében” tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény  121 § (1) b) pontja 
szerinti közbeszerzési eljárása során 

 

Tisztelt Ajánlattevők! 
 
 
A Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Ajánlatkérő (1076 Budapest, 
Péterfy Sándor u. 8-20) a Kbt. 45. §-a és 122. § (5) bekezdése alapján az összes Ajánlattevő 
értesítése mellett az alábbi kiegészítő tájékoztatást nyújtja: 
 
 
Kérdés 1: 1. rész 10. tétel. Elfogadható-e, ha az olló pengéinek hossza 10 mm? 
Válasz 1: Nem. 
 
 
Kérdés 2: 1. rész 19. tétel (módosítás előtti számozás; jelenlegi 1. rész 21. tétel). Elfogadható-e, 
ha a fénykábel hossza 180cm? 
Válasz 2: Igen  
 
 
Kérdés 3: 2. rész 3-8. tétel (módosítás előtti számozás, jelenlegi 2. rész 2-7. tétel). Elfogadható-e, 
ha a shaverkés hossza 12 cm? 
Válasz 3: Igen, ha kompatibilis Strayker motorral. 
 
 
Kérdés 4: 8. rész: nagyfrekvenciás elektromos, kombinált vagy nem energiát használó sebészeti 
vágó koaguláló készülékkel kapcsolatban: „Steril oldali energia-erősség beállítás lehetősége 
elektorsebészeti kés használata esetén”. Elfogadható-e az az eszköz, mely automatikus 
teljesítményszabályozással igen, de steriloldali teljesítményszabályozással nem rendelkezik? 
Válasz 4: Nem.   
 
 
Kérdés 5: Az aktiválási időkorlát a szövetegyesítő („forrasztó”) eljárásoknál kap szerepet, vagy 
máshol is fontos? 
Válasz 5: Igen az aktiválási időkorlát a szövetegyesítő („forrasztó”) eljárásoknál kap szerepet, és 
máshol nem fontos. 
 
 
Kérdés 6: Elfogadható-e olyan aktiválási korlát, ahol az időkorlát nem a 90-100 sec. tartományba 
esik?  
Válasz 6: nem 
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Kérdés 7: 9. rész. Kiírásban érintőképernyős vezérlés szerepel. Megajánlható-e olyan monitor 
mely érintőképernyős vezérléssel nem rendelkezik? 
Válasz 7: Nem. 
 
 
Kérdés 8: 9. rész. Kiírásban függetlenül konfigurálható külső kijelző szerepel.Kiíró elfogad-e 
olyan megoldást melyben ilyen funkció nincs benne? 
Válasz 8: Nem. 
 
 
Kérdés 9: 9. rész. Kiírásban: Trend minden paraméterre min. 120 óra. Megajánlható-e olyan 
monitor mely 72 órás trenddel rendelkezik? 
Válasz 9: Nem. 

 
 
Kérdés 10: 9. rész. Kiírásban: Szívfrekvencia tartománya 15-300 ütés/perc. Kiíró elfogad-e olyan 
megoldást melyben az alsó határérték 30 ütés/perc? 
Válasz 10: Nem. 
 
 
Kérdés 11: 9. rész. A kiírásban légzésszám gyermek üzemmódban 0-130 szerepel. Megajánlható-e 
olyan készülék melynek felső határértéke 5-120 ütés/perc? 
Válasz 11: Nem. 
 
 
Kérdés 12: 9. rész. A kiírásban: véna sztázis mód szerepel. Megajánlható-e olyan megoldás mely 
ezzel a funkcióval nem rendelkezik? 
Válasz 12: Nem. 
 
 
Kérdés 13: 9. rész. A kiírásban: programozható indítású NIBP mérési időköz maximumaként 480 
perc szerepel. Megajánlható-e olyan megoldás ahol a maximális időköz 240 perc? 
Válasz 13: Igen. 
 
 
Kérdés 14: 9. rész. A kiírásban PiCCO bővítési lehetőség szerepel. Megajánlható-e olyan monitor 
mely ilyen bővítési lehetőséggel nem rendelkezik? 
Válasz 14: Nem. 
 
 
Kérdés 15: 5. rész, Fül-orr-gégészeti műszerek 83 db. Pofa méret kb. 4 mm. Ezek szerint 
elfogadható mind a 3,2 mm mind a 4,8 mm-es?  
Válasz 15: Igen. 
 
 
Kérdés 16: 4. rész, Operációs mikroszkóp 1 db. Munkatávolság esetében fogadják el a 200 mm-
től 400 mm-ig terjedő tartományt. 
Válasz 16: Ajánlatkérő az általa előírt követelmény szerinti tartományba beleeső eszközöket 
elfogad. Fókusz: motoros és/ vagy mechanikus, min 200 – max 450 mm-es tartományban. 
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Kérdés 17: 4. rész, Operációs mikroszkóp 1 db. A mikroszkóp esetében meghatározásra került, 
hogy „kereskedelmi forgalomban” kapható izzót kell biztosítani. Kérjük T. Kiírót, hogy 
tájékoztasson bennünket, hogy ez a gyakorlatban mit jelent? Melyik az a „bolt”, ahol a 
„villanykörték” között a fentieknek megfelelő szakmai paraméterekkel rendelkező kapható? 
Válasz 17: Kereskedelmi forgalmon ajánlatkérő az alábbit érti: legalább az operációs mikroszkóp 
magyarországi forgalmazójától, illetve /vagy szervizétől megvásárolható legyen. 
 
 
Kérdés 18: 4. rész, Operációs mikroszkóp 1 db. Mit jelent a „hosszú élettartam”?  
Válasz 18: Több, mint 50 munkaóra. 

 
 
Kérdés 19: 4. rész, Operációs mikroszkóp 1 db. Elfogadható-e olyan szakmailag fejlettebb 
megoldás, aminek eredményeként a dupla izzót a mikroszkóp teljes élettartama (!) alatt nem kell 
cserélni? 
Válasz 19: Bármilyen hosszú élettartalmú elfogadható (pl. xenon, halogén, led), ha ez a megoldás 
tudja biztosítani a koaxialis és hidegfenyű megvilágítást, és amennyiben egyenértékű ajánlatkérő 
által előírt követelménnyel. 
 

 
 
 
 
Kelt B u d a p e s t e n, 2012. november 13. napján 
 
 
 
 
Üdvözlettel, 
 
 
 
 
Dr. Herbák Henrietta  
Ajánlatkérő képviseletében 
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