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Tdrgy: ,,Miskolci semmelweis Kdrhdz ds Egyetemi oktutd
Ieirhdz rdszdre nyersanyagok
beszerzdse" - kiegdszito tajlkoztat6s I,
Valamennyi Erdekelt Gazdasfgi Szerepld r6sz6re
Tisztelt G azdasilgi Szereplok

!

Egyetemi Oktat6k6rh6z, mrnt aj6nlatkdro, kdzossdgi

';;;lT:r,::::)i)1,:""y;:r!,i!:;'*,*etweisrQ

jrhdzds

A fenti

kdzbeszerzdsi.elj6r6sban kieg6szito tajekoztat6skdrdsek drkeztek,
melyre aj6nlatkero
az al|bbi v6laszokat adja:

l" k6rd6s: Kdrem, _hogy sziveskedjen rdszemre
kiegdszito t ttj ekoztatftst megadni :

az

al,ihbiakban felmedilt kdrdeseimre a

Tejbegriz dobozos ds Tejberizs dobozos termekek esetdben
Aj6nlatkdr6 milyen kiszereldsri
ternrdkre kdr aj 6nlatot?
V6rom visszajelzdsdt!

vrilasz: Ajdnlatk6rd m6dosftotta a dokumentrici6t a k6rd6ssel drintett
term6kel<
tekintet6ben, kdrjiik a rnddosftott dokumentrici6ban foglaltaknak
megfelelden tegy6k
meg ajdnlatukat"

2' k6rd6s: A Miskolci Semmelweis K6rh6z ds Egyetemi oktat6
Korhtn reszerenyersalyagok
beszerzdse 18" reszaj6nlat targyi kozbeszerzdsi elj6r6sban
hogyan kell igazolni, hogy a
megaj6nlott term6kek os ds/vagy kistermelot ol szilrmaznak?

Vdlasz: Aj:inlatk6rd m6dositatta az ajdnlati felhivfst 6s a dokument6ci6t
a k6rd6ssel
drintett 6rt6kel6si szempont tekintet6benn fgy a korfbban lrkezett k6rd6s
a
tovribbiakban irrelev{ns"
3' k6rd6s: Kirem az ajanlatban csatoland6 nyilatko zatok,melldkletek
szerkesztheto formaban
val6 megkrilddsdt a konnyebb aj6nlattdtel vegett!
V:ilasz: Jelen kiegtlszit6 t{filkoztatdsunk mell6kletek6nt rendell<ez6sre
bocs{tjuk.

4" kdrd6s: Erdeklodn6k, hogy sziiksdges-e b6rmilye
elj 6r6sban val6 rdszv6 telhez?

n rcgisztrttci6s adatlap meekiild

ese az

V:ilasz: Regisztrrici6s lap megkiild6se nem sziiks6ges, azonban felhivjuk
valamennyi
Erdekelt Gazdas{gi Szerepl6 figyelmdt, hogy a n<iizbeszerz6si dol<umentumol<at

aj{nlatonk6nt legalibb egy ajrinlattev6nek, vagy

az ajfnlatban

megnevezett

alvrillalkoz6nak elel<tronikus riton el kell 6rnie, az ajitnlatt6teli hatr{rid6
lejrirtr{ig. (Kbt"
57.$ (2) bekezd6s)

5" k6rd6s: Zoldsdg, gyiimolcs termdkek, toj6s reszaj6nlati kor: kdrem, hogy sziveskedjen
meghathrozni, hogy milyen mdretri toj6sra kdr ajdnlatot ("M" vagy,,L")?1.

Vrilasz: Aj6nlatk6r6 m6dositotta a dokument6ci6t a k6rd6ssel 6rintett term6k
tekintet6ben' k6rji.ik a m6dositott dokumentfciriban foglaltaknak megfelel6en tegy6k
meg ajdnlatukat"

5. k6rdds: Az ajdnlati felhivdsbarL szerepel minden termdkcsoporl tekinteteben az erldkeldsi
szempontlendszer, miszerint:

Minosdgi kritdlium-Ndv:

Az

szdrmazlk(igen/nem) sulyszdm

Ar-stilysz6m:

dlehniszerek legaldbb 3Ooh-a

:1

kis es/vagy

ostermeloktol

0

10

Hogyan ertelmezi ajdnlatkdro az dlelmiszerek kis ds vagy ostermelotol val6 szdrmaztat6sdt pl:
konzervek, tart6s dlelmiszerek lerm6kcsoporton beliil a kdnyelmi termdkekre ds pl :
anandsz,citromsav,Rama margarin termdkekre?
Erre hogyan nyilatkozzunk aj6nlatr.rnk megtdtele sor6n?

Vdlasz: Ajfnlatk6r6 m6dositottn az ajdnlati felhivfst 6s a dokumentfci6t a kdrd6ssel

6rintett 6rt6kel6si szempont tekintet6ben, igy a kordbban drkezett k6rd6s

tovdbbiakban irrelevdns.

^

7. lr6rd6s: Erdekl6dndk, hogy a megadott eldrhetosdgrol letoltottfik azElelmiszer nyersanyag
b e s zerzd sre vonatko z6 aj |nlati tihltzatot d s dokument6ci 6t.

A dokumentici6 tartalmaz egy nyrlatl<ozatot

a

kiegdszito tijekozLat6sok 6tvdtel6rol.

Mi

nem taldltunk tttjekoztatttst, hogy esetleg kell-e regisztr6lnunk az elj6r6sra. I(erddsiink,
hogy kell-e es, ha igen hogyan?
Valamint, hogy a kiegdszito tttjel<o'.ztatisokat, honnan lehet letolteni?

Vdlasz: Regisztrici6s lap megktilddse nem sziiks6ges, azonban felhivjuk valamennyi
Erdekelt Gazdasdgi Szerepld figyelm6t, hogy a kdzbeszerz6si dokumentumokat
ajrinlatonkdnt legal{bb egy ajrinlattev6nek, vagy
ajrinlatban megnevezett
^z
afvriflalkoz6nah elektronihus riton el kcll 6rnie, az ajinlatt6teli hatririd6 lejfrtriig. (Kbt.
57.$ (2) bekezdds). Tovrlbbd tijlkoztatjuk az Erdekelt Gazdasdgi Szerepl6ket, hogy
ajfnlatk6rdnek a kieg6szit6 thjfikoztatds(ok)t az eredeti dokumentumokkal megegyez|
helyen, kdzvetlentil, elektronikusan el6rhet6v6 kell tennie. Jelen kieg6szit6 ta{j6koztatis a
fenti tfrgyri kiizbeszerz6si eljfrdsban az 1. szrimri"
8" k6rd6s: 2016. mdjus 23.-an megkaptuk a Miskolc Semmelweis K6rhdz ds Egyetemi Oktat6

Korhi"z reszere nyersanyagok beszerzdsdre kiirt nyilt kozbeszerzesi elj6r6sra vonatkoz6
t{lekoztatdsukat a kozbeszerzdsi dokumentumok m6dosit6s6r6l. Levehikben a teljesitdsi
biztositdk torldset is rogzitettek valamint 2016. mdjus 21.-en kozzetett hirdetmdny
m6dosit6sukban ,,Az ajdnlat tartalma, csatoland6 iratok es dokumentumok jegyzekebol"

torlesre kenilt a Teljesitdsi biztositdkr6l sz6l6 nyilatkoz:at,
azonb an hirdetmdnym6do sf t6suk
egydb inform6ciol< rdszdnek 18. pontj6ban mdg tovitbbra is
szelepel az ajinlati biztosit6k
igazol|stnakm6dja.

Az

ajdnlatteteli hatfrido rovidsdgdre tekintettel kdrndnk
6lkisfoglalisdt!

a fentiekre vonatkoz6

hivatalos

vflasz: A teliesit6si biztosit6k 6s az ajfnlati biztosit6k nem azonos
lbgalmak.

Aj6nlatk6rd a teljesft6si biztosit6kra vonatkoz6 el6frrist tiiriilte,
amelynek rendeltet€se a
szerzdddsszerii teljesitds biztosft{sa, Az ajrinlati biztositdk
az ajr{nlati kiitiitts6g
biztositrisrira szolgdl" Az ajrinlati biztosft6kra vonatkoz6
rendelkez6sek vriltozatlan
formdban 6rv6nyesek.

9'

k6rd6s: Aj6nlattev6kent szeretnek pdr kdrddst feltenni

kapcsolatosan.

az

ajttnlat benyirjt6sval

Kdrem' sziveskedjen megerositeni, hogy az ajinlat benyirjt6s6nak
hatarid eje 2016,05.27 g:00

6ra.

Yflasz: A m6dosftott ajrinlattlterihatitrids, azaz az ajinlatok
benytijtiis:inak hat{rideje
2016.jrinius 08. 09:00 6ra.
Kdrem, sziveskedjen megerositeni, hogy az ajdnlat hivatalos,
irasban tortdno megkerdse nem
elengedhetetlen feltdtele az aittnlat benyrijt6s6nak; trogy
csak a honlapon kdzzelett
dokumentdci6 letoltdsdvel ajdnlattevo jogosultt6 v6lik
ajlnlatabenyfjt6s6ra.

Vilasz: A honlapon kdzzltett dokumentriciti letiilt6s6vel ajfnlattev6 jogosulttf
v6lik
ajld,nlnta

b

enyrij tf s rira.

Az

6rtdbl6val kapcsolatosan,
v6rom szives viiaszdJ:

a 7.

- milyen mdretri (s/M/L) toj6sra

vir

reszaj6nlati kcjr vonatk ozisilban"

az

alilbbi kdrddsekre

ajilnlatot Aj6nlatkdro?

- milyen minosdgu (fert6tlenitett/sima) toj6sra v6r
ajinlatot Ajanlatk&b?

- a retek vonatkoz6sban milyen (h6napos/fekete/jdgcsap/sor.) retekre vfu

Aj6nlatkdro?

- a karfiol esetdben szezoniilis
v

tr ajdnlatot

Aj 6nlatk6ro

aj1nlatot

(hazai) vagy folyamotosan sz6llitott (hazai ds import) karfiolra

?

Vrllasz: Ajfnlatl<6rd m6dosftotta a dokumentf ci6t a k6rd6ssel
6rintett term6kek
tekintetdben, k6rjiil< a m6dositott dokumentdci6ban .toglaltaknak
megfelel6en tegy6k
meg aj:inlatukat.
10. k6rd6s:

tart6s ilelmiszerek:
Megn evez6s

K6rdds

l-iszt Bl 55, 40 ks-os

10700 ke

t,oil 5weet

10

Ajdnlatk616 elfogad 25kg kiszerelds( term6ket
Ajdnlatk616 milyen kiszerel6sU termeket k6r ?

db

Er6s Pista dtelizesit6

26l<p

Chili sz6sz

17 (R

Malonez

52 Ke

?

Ajdnlatk6rd elfogad 2,6k9 kiszerel6s( term6ket ?
Ajdnlatkercj elfogad 280m1, vagy 3kg, vagy 3,5kg, vagy 2kg kiszerel6s( term6ket?
Kdrem ajdnlatk6r6t, hogy a min6s6g meghatirozalsa 6rdek6ben nevezzen meg
gydrt6t, forgalamz6t,illetve jel6lje meg milyen kiszerel6sU term6kre k6r

ajdnlatot

Mirelit term6kek
Megn evez6s

K6 rd6 s

Salita kcverck mirelit nlgV kiszereles
liy0molcskeverek m j rel it nasV l<iszerel6s

200 ke
130 ks

Ajdnlatl!6rd milyen gorog vagy franciasaldta keve16kre k6r ajelnlatot ?
jdnlatk616 milyen Erdei vagy gyumolcsleves l<everdkre k6r aijnlatot

?

Vrilasz: Ajfnlatk6r6 m6dositol;ta a dohumentdci6t a k6rddssel 6rintett term6kek
tekintet6ben, k6rjtih a mtidositott dokumentr{ci6ban foglaltaknak megfelelden tegy6k
meg ajfnlatukat" A mrSdositott {razatlan kiilts6gvet6sben ellirt kiszerel6sektdl elt6r6
kiszerel6sii term6ket ajrinlatk6r6 nem fogad el, elt6r6 kiszerel6sti term6k megaj,inldsa az
ajrinlat 6rv6nytelens696t eredm6nyezi.
11. k6rd6s: ,,1. Tej es tejtermdkek" rdsz:

2. t6,telszitmin:
,,Poharas tej 2,8 yo 0,21 felzsiros, LLomog6nezett" meghatfnozdsutermdkre kdr ajdnlatot.

Az emberi eroforrdsok minisztere 3712014. (IV"30.) EMMI rendelete a

kozdtkeztetdsre
vonatkoz6 t6pl6lkoz6s-egdszsegiig'yi eloir6sokt6l 8. $" (1) bek. b) pontja szerint: ,,a 3 6v feletti
korcsoport rdszdre I ,5 % vagy ez alatti zsfrtartalmu tej biztositandd "
.

Tekintettel az idezett rendeletre, biztos, hogy Tisztelt Ajenlatkero 2,,8oh-os zsirtartalmf, nem
pedig l,Soh zsfttartalmtr tejre kdr aianlatot?

Vflasz: Ajrinlath6r6 m6dositotta a dokumentrici6t a k6rd6ssel drintett term6kek
tekintetdben' l<6rjiik a m6dositott dokumentfciriban foglaltaknak megfelel6en tegy6k
meg ajfnlatukat.
3. t6telszimin:

,,poharas kaka6s
aj6nlatot,

tej 2,8 oA 0,2 I fdlzsiros

Informdci6ink szerint 2,8

o/o

homogdnezett" meghathrozirsu term$kre kdr

zsirtartalmri kaka6s tej nincs forgalomban Magyarorszhgon"

Elfogadja-e T. Aj6nlatk6ro a kdrt 2,8 oh-os zsirtartalmir kaka6s tej helyett az Onoknek
jelenleg is szdllitott 2,0 "h-os zsirlartahnti felzsiros, homogdnezett poharas kakairs tejet?
Amennyiben nem, kdrjilk, sziveskedjenek pontosan meghat6rozn\ hogy mely gydrto, milyen
m6rkanevu termdket aj 6nlj uk?

tehintet6ben,

a

a k6rd6ssel 6rintett term6kek
k6rjiik a m6dositott dokumentdci6ban foglaltaknak megfelel6en tegydk

Vdlasz: Ai{nlatk6rd m6dositotta
meg aj{nlatukat.

dokumenthcilt

10. t6telsz:funin:

,,gyilmdlcsds ivtSjoghurt, 150, 2,%" meghalfnozftsitermd,l<re kdr aj6nlatot.

Informdcionk szerint 150 gr-os kiszereldsben nincs forgalomban 2Yo-os gyiimolcsjoghurt.

Elfogadja-e T. Ajdnlatkdro a kdrt 150 gr-os kiszereleis" helyett az Onoknek jelenleg is
sz6llitott 125 gr-os, 2o/o-os gytimolcsos iv6joghurtot?

Amennyiben nem, kdrjrik, szfveskedjenek meghattrozm" hogy

mely

gyhrto, milyen

mdrkanevu termdkdre gondolnak?

Vrllasz: Aj{nlatk6r6 m6dosftotta a dokument6ci6rt a k6rd6ssel 6rintett termekek
tekintet6ben' k6rjiik a rn6dositott dokumentriciriban foglaltaknak megfelelden tegydk
meg ajfnlatukat"

12. k6rd6s:

A

dokument6ci6

a 2. 6rl6keiesi rdszszempont

kapcs6n

a

kovetkezbket

lafialmazza:

,,4 2. blrdlati rdszszempont esetdben, amennyiben az adott rdsz tekintetdben az dlelmiszerek
legaldbb 30o%-os kis ds/vagy 1stermelciktcil szarmazik, ajdnlattevci a maximiilis I0 pontot
kapia, ka az adott rdsz tekintetdben az dlelmiszerek legaliibb 30%-a nem kis ds/vagy
SstermelSktdl szdrmazik, I pontot kop,"
,,A 2. bfrdlati rdszszempont esetdben, amennyiben az adott rdsz tekintetdben az dlelntiszerek
legaldbb 30 %-a kis 6s/vagy IstermelSktdl szdrmazik, ajdnlattevd a maximitlis l0 pontos
kapia, ha az adott rdsz tekintetdben az dlelmiszerek tegaldbb 30 %-a nem kis ds/vagy
1stermelriktcil sziirmazik, 1 pontot kap"

-

kistermelS:

Az 52/2010. (1V.30.) FVM rendelet alapjdn kistermelfnek minristil azon termdszetes
szemdly, aki az dltala megtermelt alaptermdkkel vagy dltala betakarftott, 6sszegyiljtott
vqdon termd alaptermdkkel kozvetlenill a vdgsci fogyaszt1t, illetve a rdgiLn bettili
kiskereskedelmi vagy venddgldt1, illetve kozdtkeztetesi ldtesftmdnyt (a tovdbbiakban
egyiltt: venddgldt6 ldtes[tmdny) ldtja el.

-

1stermelS:

Meztigazdasdgi fstermelcinek mincisill a I6. dletev'Lt betaltaft, nem egydni vdllalkoz1
magdnszemdly, aki a sajdt gazdasdgdban a meghatdrozott termdkek elfidtlitdsdra
iriinyulo tevtikenysdget folytat, ds ennek igazolasdra cistermelcii igazolvdnnyal
rendelkezik, idedrtve qz erue a cdlra ldtes[tett nyilvdntartdsban csalitdi gazctdtkoc]1kdnt
beiegyzett magdnszemdlyt ds e magdnszemdlynek a csqlitdi gazdasdgban nem
fo g I a I ko z t at o tt kd nt ko zr e mii ko dri c s al d dt a gj dt i s.
Mezcigazdasdgi kistermelS; az a mezdgazdasdgi 6,stermeki, akinek az e tevdkenysdgbdl
az ad1dvben megszerzett bevdtele a 8 millid forintot nem haladja meg. "

Kdrjiik T. Aj6nlatkdro t6jdkoztatAsdt a megfelelo ajdnlattdtel ds ertdkeldsi rdszszempont
szerinti val6 v6llalds erdekdben, hogy a 6. resz (siitoipari termdkek) esetdn mik6nt
drtelmezendo az ,,az dlelmiszerek legal6bb 30 o/o-a kis 6s/vagy ostermeloktol sz1rmazik'
fordulat.
Amennyiben ajdnlattevo a sztilitand6 siitoipari termdkek gydrtoja is egyben, vonatkoztathatoe az ,,6\elmiszerek" szohaszn|lat az elotilitdshoz sztiks6ges alapanyagokra?
Tovribb6 ajinlattevo a 30Yo szdmithsdnill az alapmennyisdget , vagy a 10%-os opci6val ncjvelt
mennyiseget vegye alapul?

Vdlasz: Ajfnlatk6r6 mtidositotta az ajinlati felhivdst 6s a dokumentdci6t a k6rd6ssel
6rintett 6rt6kel6si szempont tekintetdben, fgy a korrihban lrkezett k6rd6s a
tovribbiakban irrelevf ns.
13. k6rd6s: Tekintettel arca, hogy a dokument6ci6 nem tartalmaz erre vonatkoz6 inform6ci6t,
kdrjrik T. Aj6nlatkdrot, erositse meg, hogy a 6. reszre torteno ajdnlattetel esetdn aj6nlattevo
felolvas6lapjitn az 1. drtdkelesi resz:szempont szerinti ajdnlatk6nt az ,,6razatlan koltsdgvetds,'
,,siitoipari termdkek" fiil6nek nett6 6r cisszesen (5:19) cella drt6ke kell, hogy szerepeljen"

Vdlasz: Ajdnlattevd 6rtelmez6se helyeso az
kiilts6gvet6s" ,,siit6ipari
'rirazatlan
term6kek" fiil6nek nett6 6r iisszesen (5:19) cella
6rt6ke kell, hogy szerepeljen L
felolvasrilapon.

14. k6rdds: Kdrjiik T. Ajdnlatkdrol., hogy nyrijtson ttlekoztatttst arra vonatkoz6an, hogy az
,,6razatlan koltsdgvetds" ,,siitoipari termdkek" flildnek ,,dves rendelt menrLyiseg', oszlop6ban
szereplo mennyisdgek a 1O%-os opci6t nem tartalmazo, alapmennyisdgek.

V:ilasz: Ajdnlatkdr6 6rtelmezdse helyes, az ,,Srazatlan kiilts6gvet6s" ,,siit6ipari
termdkek" fiildnek ,,6ves rendelt mennyis6g" oszlopfban szerepl6 mennyis6gek a l0r os

opcirit nem tartalmaz6, alapmennyis6gek.

15. k6rd6s: Szeretn6k drdeklodni a Tisztelt Ajdnlatkdr6ndl, hogy a 3. rdsz (baromfihrisok),
valamint a 8 . rdsz (bontott friss sertds ) esetdben elfogadj 6k- e a fagyasztott l.ermdkeket?
Vr{lasz: - A "Baromfihrisok" esetdben t6telesen meg van jeliilve az a mennyis6g, amelyet
fa gyasztott term6kh6nt k6riink.

- A "Bontott friss sert6s hfisoh" r:set6ben csak 6s kizirSlag friss, eldhritiitt term6kekre
v{runk rirajfnlatot"
16. lrdrd6s: Szeretndk drdeklodni a Tisztelt Aj6nlatk6ron6l, hogy
heti kdtszer i szdllithst (ke dd-pdntek 0 0 0 - i g) el fo gadj 6k- e ?
11

a2.,3.,

ds 8. rdsz esetdben

:

V6lasz: Ajdnlatk616 a kiizbeszerzdsi dokumentumokban meghatfrozott szrillitdsi
feltdtelekkel k6ri a szfllitrisok teljesitds6t.
Debrecen, 2016 " jrinius 01.

Dr. Szab6 Tamris tigy"v6d
felel6s akkreditdlt ktizbeszerz6si szaktandcsad6

