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KIEGESZTn
6 rArN TOZTATAS
T6rgY: ,,1fisz;tft6-6s takarit6szerek, tisztit6 felszerel6sek, papiriruk,
tri ro 16eszkiizti k b eszerz6se 2021. 6vben" tfr gyit aj f n latk6r6s

csomagol6- 6s

Tisztelt Aj rinlattev6k!
Ajrinlatkdrii et targyi ajrinlatkdr6ssel kapcsolatban bedrkezett k6rd6sekre a kie;gdszito
ti4ekoztatflst az akl.bbiakban adja ffiog, melyeket kdriink ajrinlatuk dsszerlllitdsrlnril
sziveskedjeneli fi gyel:mbe venni :
1. K6rd6s:
1. szitmu reszaja:iati kdr: ,,ablaktisztit6 szett teleszk6pos" a kert term6k hosszris6ga
maxim6liszrnkihuzott 6llapotbanlegyen i,5 m6ter?
Vilasz: A teleszk6posny6l kihuzott 6llapotbanminimum 1,5 m-es legyen.
2. K6rd6s:
l. szdmu reszajdnlati kor: ,,gumikesztni eldobhat6 orryosi" a k6rt term6k nitrile, late;<vagy
vinyl anyagril:gyerr, prideresvagy pridermentesvdltoz"atban?
Vilasz: ; ,Ajfinlatkrlrti eldobhat6 orvosi gumikesztlire k6r aj6nl.atot,melynek anyagdt nem
kivanja m.eghLatriroznLi.
Ajrlnlatkdr6 elfogadja a term6ket priderezett 6s pridennentes
vdltozatbarL
is.
3. K6rd6s:
1. sz6mri r'eszaifinlafiikor: ,,kerti sepni mrianyag szori" az ajinlati iir csak sepni fejet vagy
nyelet is tatlahnazzon?
Vilasz: Aj6nlatk6rri .,,mrianyirgsz6ni kerti sepni" elnevez6sriterm6kn6l ny6llel egyitt kdr
aj6nlatot.
4. K6rd6s:
1. sz6mri rlszttjdnlati kdr: ,,mikroszdlastorl6kend6" l'alamilyen konkr6t szinre van sziiks6g,
vagy a szinneli ninr;s jelent6s6ge, valamint a tcirl6kenLd6
mdrete, mekkora a minim6lir; elvar
m6ret?
Y6lasz: Ajanllatk6r6 pontos m6retet nem hatiiroz meg, brirmely m6retben 6s s:zinben
sziilithato a term6k
5. K6rd6s:
1. sz6mri rlszajinlali kor: ,,porsepni p6kh6l6z6" ny6lilel vagy nvdl ndlki.il sziiksdges,ktilcin
Iehet fejet kapni ds ktildn a rryelet,vagy esetleg arcaa term6kre gondolnak, amely ny6llel
egyiltt van r5sszivdrvtny szinii szllak 6llnak ki bel6le: csatolok egy k6pet is r6la:

e,

vflasz: Aj6nLlatk6ro.p6kh6l6z6s
cdljdfaalkalmassepnirek6r ajrinlatot,amely ny6llel
ell6tott
termdketfoglal mag6ha.
6. K6rd6s:
1. szrimrircszajdnlatik6r: ddrzsiszivaQsfomfinott:mekkora
legyena m6rete?
Y6lasz:AjdnJtatkdr6
pontosm6retetneln hat6roz meg,b6rmelym6retben
szillithat6aterm6k.
7. K6rd6s:
l. szitmireszitjinlatikcir:ddrzsimoso$at6szivacs:mekkora
legyena m6rete?
v:ilasz: Aj6nlatkdrcipontosm6retetne4nhatiiroz meg,brirmely
m6retbenszdllithat6atr:rm6k.
8. K6rd6s:
szamfi reszzajinlatik<jr: ,,fjrahasznpsitotttoalettpapir,,2. t6tel:
.2..
a kiirds szerint termdk:
hdztaftilsikistekercses
toalettpapir?
v:ilasz: A kifrrisbanrnegadottparam6torekkel
rendelkezotermlkrekdriink ajiinlatot,mr:lyena
haztartdsirndrr:t6rtenrj6.
9. K6rd6s:
.2' szSmi reszajinlatii kcir: 6ltal6ban rhgl azt a megnevez6st hasznilljak,hogy fe16r, az
konkrdtan100%ce'llul6a afialmaz6l16feh6r(vakit6Jnfeh6r) term6kre
vonatkozik, ,vagya
feh6ritett rje nem tr6fehdr term6ket is elfogadjrik fehdmek, amely
..lt.rto, tartalma
alacsonyabb,amell' azt a kockfnatot rejti, hogy a csatornarendszert
eldugithatja,rnert a
cellul6ztucla vizberrfblold6dniteljesena tov6bbi6sszetev6k
pedignemold6jnak.
Vilasz: Ajrinla*kdnia kiinisbanmegadQtt
termdkekndla feh6rszinena h6feh6ret6rti.
10.K6rd6s:
2' szdmure:szaifunlat:i
l<6r:,,tekercses
k{acirl6papfrbels6mag adagolisrimin l15 m/telkercs,,
hriny r6tegii, rnilye.n szini? A szint
{ttiUbi'megtreglr7{r.-, teriesen figyelembev6tel6vel
kdremmegadnia viilasizban!
Vilasz: Ajtinlatk6rda kiirrisbanmegad$ttparamdterekkel
rendelkezi|term6krek6r aj6llatot,
szfnt6srdtegsziimot
nem hatirozmes..
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