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KIEGESZITO TAJEKOZTATAS

Tfrw: ,,Tisztit6- 6s takarit6szerek, tisztit| felszerel6sek, papir{ruk, csomagol6- 6s
t6rol6 eszkiiziik besze rzfise 2019. 6vben" t6r gy i aj inlatk6r6s

Tisztelt Aj rinlattev6k!

Ajdnlatk6r6 a t|rgyi ajdnlatkdr6ssel kapcsolatban bedrkezett k6rd6sekre a kieg6szit6
tfilekoztatdst az al6bbiakban adja ffieg, melyeket kdriink ajdnlatuk ossze6llft6s6n6l
sziveskedjenek fi gyelembe venni :

1. Kdrdds:
Pfllyazati anyaggal kapcsolatban lenne az a kdrddsem, hogy referencia igazol6sb6l
aj6nlatonkdnt mennyit kell benyrijtanunk? Egy-egy darabot, vagy t6bbet?

V6lasz:Az ajftnlatkdr6s 1 4. Alkalmass6gi kdvetelmdny pontj 6ban fo glaltak alapjin:

,, 1 4. Alkalmassf gi kiivetelm6ny:

Ajdnlattev6 ismertesse az el6z6 k6t 6v (2016.,2017.6v) sorrln teljesitett legielent6sebb, a
jelen beszerz6s tirgyfval, azaz a megpSlyizott r6szajfnlati kiiriik szerinti
term6kfajtfkkal (Srucsoportokkal) azonos szdllitfsi referenci6it.

A nyilatkozat tartalmazza legalttbb a szerzod6st krlto m6sik f6l (megrendel6/vev6) nev6t,
szdkhely6t, a s,zerzodes tirgytrt (a lesz6llitott termdkek megad6s6t), a teljesit6s idejdt/ido szaktt
(legal6bb 6v, h6nap), a kapott ellenszolg6ltat6s nett6 dsszegdt, a referencidt megerositeni tud6
szem6ly nevdit ds el6rhetds6g6t, tov6bb6 nyilatkozni kell arr6l, hogy a teljesitds az
el6ir6soknak 6s a szerz6ddsnek megfelel6en tdrtdnt-e. A nyilatkozat meglltelehez kdrjiik,
hasznaljhk az .5. szitmi melldkletet.

Az adatokat ol.yan rdszletezdssel kell megadni, hogy abb6l az alkalmass6gi kdvetelmdnyeknek
val6 megfelel(is meg6llapithat6 legyen.

Ajrinlatk6r6 referenciakdnt csak olyan teljesitdseket vesz figyelembe, amelyek magukba
foglalt6k az ixuknak a megrendelo rlszdre t<irt6n<i leszillit6s6t is.

Rdszaj6nlati kcirdnkdnt legal6bb egy darab, a jelen beszerzds thrgydval, azaz a megptiyfnott
reszqdnlati kor szerinti termdkfajt6kkal (6rucsoportokkal) azonos szfilititsi referencia
bemutat6sa kcitelezo.

Alkalmasnak akkor min6stil az aj6nlattev6, amennyiben rendelkezik az el6z6 k6t 6v
(2016.,2017,6v) sorin az elflirisoknak 6s a szerz6d6snek megfelel6en teljesitett, a
megpfllyfizott rdszajfnlati kiir szerinti term6kfajtik (:lrucsoportok)



leszrillitdsfra/6rt6kesit6s6re vonatkoz6 referencirikkal, melyek eset6ben a kapott
ellenszolgdltatfs (v6teklr) nett6 6rt6ke iisszess6g6ben el6rte

- az l. sz6mri reszajinlati kcir (tisztit6- 6s takaritoszerek, tisztit6 felszerel6sek) eset6ben a
nett6 5 000 000 Ft-ot,

- a2. szitmuftszajfnlati kor (papir6ruk, csomagol6- 6s t6rol6eszkcizdk) esetdben a nett6 I 600
000 Ft-ot.

A referencia-el5ir6s teljesithet6 t6bb, a felt6teleknek megfelel6 referencias zillliths
(megrendel6s/szerz6d6s) bemutattis6val is. Amennyiben valamely bemutatott
referenciaszdllitits mindkett6 reszajdnlati kcirben el6irt felt6telt is kiel6gft (azaz mindketto
reszajdnlati kdmek megfelelo term6kfajta (6rucsoport) szallitasdt is magrlban foglalta), rigy
ajanlattev6 alkalmass6ga mindketto r6szajanlati kdrben meg6llapithat6."

A fentiek alapj6n tehffi reszajdnlati kor<jnkdnt legal6bb egy darab, az eloirisoknak 6s a
szerz6d6snek megfelel6en teljesitett, az l. reszajftnlati k<jrben legal6bb nett6 5.000.000 Ft, a
2. sztrmu ftszajirnlati kdrben legal6bb nett6 1.600.000 Ft drtdkri, abeszeruls tfngytlal, azaz a
megpalydzott reszajdnlati kor szerinti termdkfajt6kkal (6rucsoportokkal) azonos szrillit6si
referencia bemutat6sa kotelez6. A referencia-el6ir6s teljesithetS t6bb, a felt6teleknek
megfelelS referenciaszfilitits (megrendel6s/szerz6d6s) bemutat6sdval is. A referenciilk
ismertetdsdhez az ajfinlatkerds 5. sz6mri mell6kletek6nt kiadott referencia nyilatkozatot 6s
referencia-adatlapot sziveskedjenek haszn6lni, krilon megrendel6i/vev5i referencia igazolf.s
becsatol6sa nem el6irds. (R6szaj6nlati koronk6nt kiilon adatlapot k6riink kit<ilteni.)

2. K6rd6s:
2. szdmureszajdnlati kdr: p6ly6zati anyagban l6v6 k6t term6kkel kapcsolatban meriilt fel
k6rdds. Ezek iz, k<ivetkezSk:

Yillaszz AjdnlatkdrS sem anyagvastags6got, sem teherbir6 k6pessdget nem kiv6n
meghat6rozni. A jelzett term6kek vonatkozds6ban Aj6nlatk6ro 6ltal el6irt min6s6gi
kovetelmdny az, hogy dlelmiszer tarol6sra igazoltan alkalmasnak kell lennie a megajdnlott
term6knek.

Nylon tasak 35 x 40 cm
Eves

eloir6nyzott
mennyis6g:

7 700 db
6lelmiszer

t6rol6sra igazoltan
alkalmas

Milyen vastag
anyagb6l legyen,

avagy milyen
srllyt birjon el?

Nylon tasak 40 x 60 cm
Eves

eloirinyzott
mennyis6g:

8 900 db
6lelmiszer

t6rol6sra igazoltan
alkalmas

Milyen vastag
anyagb6l leryen,

avary milyen
srilyt bfrjon el?
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