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KIEGBSZTT6 TATNTOZTA
ES

rA."lnx ozr ATAs az AJANLATTETE
MEGHOSSZANNiTASANO

Tr{rgy: ,,Tisztit6- 6s takarit6szerek, tisztiti felszerel6sek, pa
tdrol6eszkiizbk beszerz6se 20 1 8. 6vben" tirgy it aj rinlatk6r6s

Tisztelt Ajrinlattev6k!

Ajanlatkdr6 a tirgyi beszerz6ssel kapcsolatban be6rkezett k
tilekoztattst az al6bbiakban adja nego melyeket kdriink aj
sziveskedjenek figyelembe venni:

1. K6rd6s:
l. szitmu reszajitnlati kdr: a Suma D4 kl6rtabletta 300 db-s k
helytelentil 350 db-t tiintettek fel.

Yfilasz: Az ajinlatk6rdsben - tekintettel ana,
egyendrtdkri termdk megajdnl6s6t is lehetovd tette
350 tabletta/drcboz, tehit a 300 db-os kiszerel6s is

2. K6rd6s:

hogy aj6nlatk6rd ezen t6tel tekintet6ben
feltiintetve a- maxim6lis ki 6skent lett

megfelelo.

1. sz6mri reszajtnlati kdr: a 12 kg-s Tip Kombi 6vek 6ta megszrint, I kg-s van.

Vrllasz: Aj6nlatkdro 10 kg-os v<idrds Tip Kombi fertotlenftos 5porr4 kdr ajanlatot.

Aj6nlatk6r6 az excel tihlinatban a kiszerel6st 6rint6 m6dosit6st
kiegdszito titjekortatfus mell6kletek6nt kiadott excel tihlinatot

v6,gefie, k6rjiik a jelen
veskpdjenek bedrazva

csatolni aj iinlatukhoz.

3. K6rd6s:
l. sz6mri reszajinlati kor: a Pur mosogat6 hol keriil felhaszn6l6sra:
dolgoz6i konyh6ba?

tizemi konyh6ban vagy

Vrllasz: Felhivjuk a figyelmet az ajdnlatk6rds 13. Mtiszaki tartal pontj rfban ki fej tettekre.
Ajdnlatkdro a Pur citromos mosogat6szer megnevezdsri tdtel teki egyen6rtdkri termdk
megaj6nl6s6t nem tette lehetove,kizixolag Pur citromos mosogat6szr
Egydbir6nt a termdk az ajfnlatkdrds 5. pond6ban meghatirozott tel

rre lehet aj6nlatot tenni.
itdsi helvek konvh6in

kertil felhaszn6ldsra. L6sd tovribb| a7 . es 12. k6rddsre adott v6laszt.

4. K6rd6s:
1. sz6mir reszajfinlati krir: a Dalma mosogat6 hol keri.il felhaszn6l6sra
dolgoz6i konyh6ban?

iizemi konyh6ban vagy



vrllasz: Felhfvjuk a figyelmet az ajtnlatk6r6s 13. Miiszaki tartalo
Aj6nlatkdro a Dalma mosogat6 megnevezdsii t6tel tekint
megaj6nl6s6t nem tette lehetovd, kizar6rag Dalma mosogat6ra
megadott 1 l-es kiszereldsben. Egy6bir6nt a term6k az ajilnlatkdrds 5.
teljesitdsi hel;gek doigoz6i konyh6in keriil felhaszn6l6sra.

5. K6rd6s:
1. sz6mri reszajttnlati kor: az ablaktisztit6 szettnek mi a tartalma.
nydl?

Y6lasz: A szett tartalmazzon egy ablaklehrizot + hozz6 ill
minimum 1,5 m-es legyen.

6. K6rd6s:
l. szttmi reszi4ilnlati kor: a gyufan6l mekkora doboz?

Vdlasz: Norm6l m6retu hdztarttsi gyuf6t k6riink.

7. K6rd6s:
l. szimri reszitjdnlati kcir: Pur citromos mosogat6szer I l-es
A megnevezett term6k 900 ml-es kiszereldsben kenil forgalomba. K
aj 6nlatkdrdst e term6k tekintetdben m6dositani.

vilasz: Ajdnlatkdro a forgalomban ldvo 900 ml-es kiszereldsben keri

Aj6nlatkdro az excel tihlivatban a kiszereldst
kiegdszito tdjekoztattrs mellekletekent kiadott
csatolni aj 6nlaLtukhoz.

8. K6rd6s:
1. sz6mri reszajfunlati kdr: Tip Kombi fertotlenft6s mosogat6por 12 kg
a megnevezett termdk 10 kg-os kiszereldsben kertil forgalomba. K
aj 6nlatkdr6st e term6k tekintet6ben m6dositani.

Vdlasz: L6sd a 2. k6rddsre adott v6laszt.

9. K6rd6s:
1. szdmri rdszajdnlati kdr: Clorox feh6rito I l-es
A megnevezell termdk ezzel a ndvvel tortdno forgalmazttsa megszrin
ndwel, 1 l-er; kiszerelesben kertil forgalomba. Kdrem, sziveskedj
termek tekintetdben m6dositani.

Vflasz: Aj6nlatkdro - tekintettel ana, hogy a Clorox fehdrit6 forgal
es kiszerel6sben forgalmazott Ultra feh6rft6re kdr aj6nlatot.

Aj6nlatkdro az: excel titblinatban a term6k mesnevezds6t drinto
j elen kiegdszito t6j 6ko ztatds melldkletek6nt kiadott excel tftbllzatot
csatolni aj 6nlatukhoz.

10. K6rd6s:
1. szftmu reszajttnlati kdr: Tomi mosogdl feh6r ruh6hoz 3 l-es
A megnevezett termek 2,64 l-es, 40 mosfsos kiszerel6sben k
sziveskedjenel: az ajdnlatkdrdst e term6k tekintet6ben m6dositani.

pontj 6ban kifej tettekre.
egyen6rt6kti term6k

ehet aj6nlatot tenni, a
ntj6ban meghat6rozott

hosszri a teleszk6oos

leszk6posnyelet, mely

rem, sziveskedjenek az

termdk sziillitisttt.

drinto m6dosit6st e v6,gezte, kdrjiik a jelen
excel tdblizatot iveskedjenek bedrazva

rem, sziveskedienek az

, jelenleg Ultra fehdrito
k az ajdnlatkerdst e

megsz r in t  -az l I -

[t6st elvdgezte,kdrjtik a
behrazvaveskedjenek

I forgalomba. Kdrem,



vilasz: Aj6nlatkdro a forgalomban levo 2,64l-es kiszereldsben k6ri

Ajanlatkdro irz excel tfhlinatban a kiszereldst 6rinto m6dosit6st
kieg6szito tdgekoztattts melldkletekdnt kiadott excel tilblinatot
csatolni aj 6nl atukhoz.

11. K6rd6s:
1. sz6mri reszajitnlati kor: Tomi mos6g6l szines ruh6hoz 3 l-es
A megnevezett termek 2,64 l-es, 40 mos6sos kiszereldsben ke
sziveskedj enek az aj 6nlatkdr6st e term6k tekintetdben m6dositani.

vflasz: Aj6nlatk6ro a forgalomban ldvo 2,64l-es kiszerel6sben k6ri

Ajanlatkdro zrz excel titblftzatban a kiszereldst drinto m6dosit6st
kiegdszito tajekoztatits melldkletekent kiadott excel tilbltnatot
csatolni aj 6nlatukhoz.

12. K6rd6s:
1. sz6mri reszajftnlati kor: A PUR citromos mosogat6szem6l a
a literes kis:zerelds gyarthsat megszrintette, helyette 900
eloirhnyzott mennyis6ggel nem oszthat6. Mi a teendo?

Vrilasz: L6sd a 7. k6rddsre adott viilaszt.

Felhivjuk tovdbbri a figyelmet az ajdnlatk6rds 13. Muszaki tartalom
eloir6sokra:

,,,4 tfiblfzat lkitiiltdse sor{n a nett6 egys6gfrat az ,,M.e.', (menny
megadott m 6rt6kegys6gre sziveskedj enek megadni."

,,AmennyibenL valamely megaj6nlott termdk kiszerel6se nem
mennyisdggel, az az ajitnlatok drtekelese szempontj6b6l nem relev

,,Mennyis6gi elt6r6s: A megadott mennyisdgek a beszerzes a
minimumot jelentik, a megrendeldsre kenilS konkrdt mennyi
fiiggv6ny6ber:L- termdkenkdnt + 15 o/o-kal felfeld eltdrhetnek."

A kiszerelds (is az alapmennyis6g marad6k ndlkiili oszthat6s6g6nak
a mennyis6get tekintve - a mennyisdgi elt6r6si lehet6s6gre tekintettel

P6lda: ha a 90t0 ml-es mososat6szer ttra 375 Ft. ds ezt elosztiuk 0.9-el
mos6szer frifi, azaz 416,67 Ft-ot.

13. K6rd6s:
1. sztrmu re:;zaj6nlati kor:
mennyisdgi kiszerelds 12 kg.
vagy 4 kg-osi vodros, vagy
aj6nlatot kapni? A mennyis6g
ki.

A Tip Kombi fertotlenitos mosoga
Egyeztetttink a termek gy |rtojdv aI,

4 ks-os zsdkos kiszerelesben
a 4 kg-os vridrds, illetve a 4 kg-os

Vilasz: L6sd a 2. kdrd6sre adott v6laszt.

kiszereldsbol adhat6

term6k sz6llitds6t.

vegezte, kdrjtik a jelen
iveskedjenek bettrazv a

forgalomba. K6rem,

termdk sziilititsttt.

v6,gezte, kdrjiik a jelen
fveskedienek bedrazva

l-re sz6l, de a gy6rto
ml-es iszerel6s van, amr az

pontj6banfoglalt al6bbi

egys69) oszlopban

maradekn6lkiil a kert

pmennylseget, azaz a
gek a felhaszn6l6s

i6nya eseten aj6nlatk6ro
felfeld fog eltdrni.

akkor megkapjuk az I I

porn6l az eloirdnyzott
vagy l0 kg-os vodrds,
Melyikre szeretndnek



Felhfvjuk tov6bb6 a figyelmet az ajtnlatk6rds 13. Mtiszaki
eloir6sokra:

pontjdban foglalt al6bbi

,,4 tibldizat kitiilt6se sorfn a nett6 egys6g6rat az ,,M.e." (men
megadott mdrt6kegys6gre sziveskedj enek megadni."

is6gi egys6g) oszlopban

,,Amennyiben valamely megaj6nlott term6k kiszereldse nem osztha maraddk nelktl a kdrt
mennyis6ggel, az az aj6nlatok 6rtdkel6se szempontj6b6l nem relev6n

,,Mennyis6gi elt6r6s: A megadott mennyisdgek a beszerzls mennyis6gdt, azaz a
minimumot jelentik, a megrendel6sre kenilo konkrdt mennyi
fiiggvdny6ben - termdkenk6nt + 15 Yo-kal felfel6 eltdrhetnek.',

A kiszerel6s 6s az alapmennyis6g marad6k ndlkiili oszthat6s6g6nak
a mennyis6get tekintve - a mennyisdgi elt6r6si lehet6s6gre tekintettel

14. Kdrd6s:
l. sz6mri reszajitnlati kcjr: A Tip Kombi 4 kg-os kiszereldssel megje
hogy vridrcis, vagy zs6kos felelne meg 0n6knek?

Vflasz: Aj6nnatkero vcidros kivitelben k6ri a termdk sziilitdsilt.

15. K6rd6s:
1. sz6mri rdszajiinlati k<ir: Clorox feh6rito - A term6k megszrint,
term6kcsal6d k<irdben folyad6k, igy a termdk Ultra ndven kertil
jelent akad6lyt?

Vflasz: L6sd a 9. k6rd6sre adott viilaszt.

teleszk6pos n'ydl, ablakvizezo tarto,huzat, ds lehriz6? Ha igen,

Vilasz: Lisd az 5. k6rd6sre adott v6laszt.

18. K6rd6s:
1. sz6mri reszajitnlati krlr: Felmos6 ruha tarka - Van valamilyen
m6rka amihez ragaszkodnak?

Vflasz: Egyszeni felmoso ruhara kdrtink ajitnlatot tenni, nem
minkfthoz.

19. K6rd6s:
l. szdmu reszafnlati k<jr: Felmoso kefe ny6llel - Ez a termek a pad

Vdlasz: Igen, padl6sfrol6 kef6re kdrtink aj6nlatot.

k a felhaszn6l6s

rfny a eset6n aj 6nlatk6ro
felfeld fos elt6rni.

It terrndkndl az a kdrdds.

gy6rt6s jog6t
forgalomba.

m6net? 35/45 cm?

elk6pzel6s,esetleg

konkr6tragaszkodunk

az Ultra
Ez nem

16. K6rd6s:
1. szdmir r6sz:ajdnlati krjr: G6pi padl6tisait6szer k6hoz - Milyen je
ljsrtft6szerre? Gr6nit, m6szko, mozaik, vagy egyszeni padl6csempe?

Vflasz : E gys:zeni padl6csem pehez kdriink gdpi padlotisztit6szert.

17. K6rd6s:

k6hciz van sziiksdg

1. sztrmu re:;zajdnlati kdr: Ablaktisztit6 szett teleszk6pos - e tl a termdkndl mi az
elkdpzelds? A' benzinkutakon haszn6lt egybe6pitett vizezo, lehriz6 y6llel, vagy kiildn kell

16 kefet takarja?



20. K6rd6s:
1. sz6mf reszajtnlati kor: Nyeles aut6mos6 kefe - Fa vagy mtiany g nydllel, ds ha fa akkor
fibrisszel vagy mrianyag sztilal?

Villasz: Aj6nlatk6ro fa nyehi, puha (fibrisz) sztiu aut6mos6 kef6re aj6nlatot.

21. K6rd6s:
l. sz6mri resizajttnlati kor: Dorzsis szivacs formhzott - Milyen
( 1 3,5x7, I x 4,!i) v agy kozepes (9,5x7, 1 x4,5)?

Vflasz: Aj6nlatkdro pontos mdretet nem hat6rozmeg, b6rmely

22. K6rd6s:

re lenne szi.iksdg? Nagy

l. sz6mri resz:.aj6,nlati kcjr: Dorzsis mosogat6szivacs - Milyen mdre
(9,8x7,3x2,7) vagy kicsi (8x5x2,7 10db-os)?

Ienne sziikseg? Kcizepes

Vdlasz: Aj6nlatk6ro pontos m6retet nem hat6rozmeg, bSrmely

23. K6rd6s:
1. szdmir res'zajtnlati krir: Otuijas eldobhat6 kesztyri polietildn f61iib6l - Kiszerelestik 100

Lennyisdg pedig 2740 db,db/csomag, melyet higidniai okokb6l nem bontanak. Az elfuitnyzott
ez ffihtdalhatii sz6llit6skor?

V:ilasz: Az aiinlatk6rds 13. Mriszaki tartalom pontj6ban foglaltak j6n:

,,A t6bl6zat kitiilt6se soriin a nett6 egys6grirat az ,,M.e." (men is6gi egys6g) oszlopban
megadott m(irt6kegys6gre sziveskedj enek m egadni."

,,Amennyiben valamely megajdnlott term6k kiszereldse nem maraddk ndlkiil a kdrt
mennyisdggel, az az ajinlatok 6rt6keldse szempond6b6l nem relev

,,Mennyis6gi eltdr6s: A megadott mennyisdgek a beszerzes ennylseget, azaz a
minimumot jelentik, a megrendeldsre kertil6 konkrdt mennyi
ftiggvdnydben - termdkenk6nt + 15 Yo-kal felfeld eltdrhetnek."

gek a felhaszn6l6s

sz6llithat6 a termdk.

sz6llithat6 a term6k.

A kiszerelds 6s az alapmennyis6g maraddk ndlkiili oszthat6s6g6nak
a mennyisdget tekintve - a mennyisdgi eltdrdsi lehetosdgre tekintettel

24. K6rd6s:
L szdmri resz:aj6nlaIi kor: Gumikesztyu eldobhat6 orvosi - Latex, ni il, vagy vinyl anyagb6l?
Pfderezett, ,'ragy pfdermentes? A kiszerelds 6tlagosan 100 d
mennyisdg pedig 4750 db, ez 6thidalhato sz6llitdskor?

doboz. Az eloir6nyzott

Vdlasz: Ajdnlatkdr6 eldobhat6 orvosi gumikesztyrire kdr aifinlato
kiv6nja meghat6rozni. Aj6nlatk6ro elfogadja a termdket pird

melynek anyag6t nem
zelt 6s pfdermentes

vttltozatban ir;. L6sd tov6bb6 a23.kerdesre adott viiaszt.

25. K6rd6s:
l. sz6mri reszajtnlati kor: Por seprti (p6khal6z6) -Ez a szines anti ikus porol6t fedi, amit
a hhztartdsol,:ban is haszn6lnak, vagy teleszk6os nyelet hozzit s
ov6lis fejjel? Ha igen, melyen hosszir legyen a teleszk6pos nydl?

riny a esetdn aj 6nlatkdro
felfeld fos elterni.

Vdlasz: Aj6nlatk6ro p6kh616z6s celjfra alkalmas seprure k6r aj6nlat

lheto C-alakf, esetleg



26. K6rd6s:
2. szftmi resizaj{tnlati kcir: Mini koztileti toalett papft @6l19cm - A
esetleg lehet nagyobb? Gondolom a rapszitm szitmit. A toalettpapi
(80% celluloiz) vagy h6fehdrnek (100% celluloz) kell lennie?

vrllasz: A kiir6sban megadott paramdterekkel rendelkezo termdkre
szinen a h6fe.hdret 6rtjiik.

Felhfvjuk torvribbi a tisztelt Ajfnlattev6k figyelm 6t, hogy az
pontjdban az ajSnlat benyfjtds6nak 6s felbont:{sfnak helys
felti.intet6sre, Az ajanlat benyrijt6s6nak helye a 35g0 Tiszaujvt
szoba, az ajtinlatok felbont6sdnak helye a 3580 Tiszairjv6ros,

cm-es 6tmero kcitelezo,
szine tcirtfeher is lehet

6nink aj6nlatot. A fehdr

aj:lnlatk6rds 9. 6s 10
keriilt

7.  112.
felcse16lve

Bethlen G. ft
hlen G. it 7 . 201. sz.

helyisdg.

9. 6s 10. tehit az int m6do

,,9. Az ajfnlaLt benyrijtdsdnak helye, mrSdja:
Tiszairjv6rosi Intdzmdnymukddteto Kdzpont
3580 Tiszarijv6ros, Bethlen G. ft 7. Il2. szoba
Peremiczkyn(i Kiss Judit-n6l

10. Az ajrinlatok felbontfsrinak helye, ideje:
Tiszauj v6rosi Int6zm6nymiikodtet6 Kozpont
3580 Tiszarij\,6ros, Bethlen G. rit 7.
201. sz. helyir;dg"

tatiuk tov
2017. november 06. 13:00 6rfra m6dosi'ellbontdsdnak

017.  november 06.

K6rjiik, hogy ajdnlatukat a jelen kieg6szft6
fi gyelem bev6tel6vel sziveskedj enek iisszerillftani.

K6rjiik tov{bb6, hogy a jelen kieg6szit6 trlj6koztatis mell6
ttot szfveskedienek a csatolni ai{nlatu

Tiszairjvdros, 2017. okt6ber 25.

nlatt6teli

s^j6 trisban foglaltak

ott, m6dosftott

; \
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