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Tisztelt Ajánlattevők!

Mellékelten megküldjük a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellátó és
Szolgáltató Szervezethez tartozó irodák takarítás közbeszerzési eljárás helyszíni bejárásról
készült jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv tartalmazza a bejáráson szóban feltett ajánlattevői
kérdéseket, valamint az azokra vonatkozó ajánlatkérői válaszokat.

Tisztelettel:

Dr. Mészáros Mátyás
Igazgató

Szolnok, 2007 július 17
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JEGYZŐKÖNYV

A Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellátó és Szolgáltató Szervezethez
tartozó irodák takarítás közbeszerzési eljárás

helyszíni bejárás és kiegészítőtájékoztatásról
(Szolnok, Kossuth tér 9 2007 július 17 10 óra)

Csizmadia Pálné
Közbeszerzést bonyolító köszönti a megjelenteket. Felhívja az ajánlattevőfigyelmét, hogy a
kiírásban szereplőhatáridők nem módosultak.
Ennek megfelelően

- Ajánlattételi határidő2007 augusztus 27 14 óra
- Ajánlatbontás 2007 augusztus 27 14 óra

Szolnok Kossuth tér 9 Polgármesteri Hivatal 1 emelet kékszalon
- Eredményhirdetés 2007 szeptember 12. 14 órára .
- Szerződéskötés 2007 szeptember 21 10 óra

Tájékoztatja a megjelent ajánlattevőt, hogy a mai napon a kbt. 56§ (4) bekezdés szerint
helyszíni bejárás megtartására kerül sor, melyről írásos jegyzőkönyv készül, melyet az
ajánlatkérő postai úton, tértivényes küldemény formájában 5 napon belül küld meg
valamennyi ajánlattevőrészére. A dokumentum olvasható a WWW. Szolnok.hu honlap
közérdekűinformációk letöltések tájékoztatók linken belül. Kéri a jelenlévőket, hogy bejárás
közben felmerülőkérdéseiket a bejárásról visszatérve tegyék fel annak érdekében, hogy
valamennyi törvényes feltétel betartható legyen. Kéri az ajánlattevőket, hogy az eljárás
további részében is tartsák be az ajánlattételi felhívásban meghatározottakat.
Elmondja továbbá, hogy az ajánlatkérőa Kbt. 60-62. §-ai alapján a kizáró okok fenn nem
állásáról szóló nyilatkozatokat és igazolásokat a kiírásnak megfelelően csatolják ajánlatukhoz.
Elmondja továbbá, hogy az ajánlattételi határidőlejártakor kerül sor az ajánlatok bontására
2007 augusztus 27 14 óra melyre külön értesítés küldés nélkül várja az ajánlatkérőaz
ajánlattevőket.
Ezt követően kéri a megjelent ajánlattevők képviselőit, hogy a helyszíni megtekintés után
ugyanide visszaérkezve ajánlattevőnként tegyék fel kérdéseiket.

1.kérdés:/
A WC papír toalett kiegészítők esetében külön elvárás van-e?

Az épület felújítást követően az ajánlatkérőkéztörlőWC papír és kézmosó folyékony
szappan pisuar tabletta tekintetében az alábbi minőséget várja el az ajánlatevőtől:

- PapírkéztörlőTork univerzál Z hajtogatott soft 1 rétegűvagy azzal egyező
- minőségűH3
- Toalettpapír kistekercses 2 rétegűvagy azzal azonos minőségűT4
- Toalettpapír jumbo, midi 26 cm átmérőjű
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- Tork prémium jumbo toalettpapír soft 2 rétegű26 cm vagy azzal azonos minőségű
T1

- Folyékony szappan Tork prémium pipere PH semleges dermotológiailag tesztelt
illatosított, vagy azzal azonos minőségű

- Pisuár tabletta

2.kérdés:/
Csak szakképzett takarítókkal lehet-e végeztetni a takarítást?

Műszaki alkalmasság kizáró ok ként került kiírásra a legalább 20 főOKJ-s takarítói
végzettség, akik rendelkeznek érvényes erkölcsi bizonyítvánnyal és üzemorvos által
kiállított alkalmassági vizsgálatról szóló igazolással, ami a pályázat benyújtásához
szükséges A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt személyeknek a szerződésese időszak
alatt rendelkeznie- kell érvényes erkölcsi bizonyítvánnyal és orvosilag alkalmasnak kell
lenni a feladat ellátására. Az ajánlatkérőaz esetleges személyi változások alkalmával
minden esetben kérni fogja az erről szóló dokumentumokat.

Mivel több kérdés nem hangzott el, így a takarítás közbeszerzés eljárás kiegészítő
tájékoztatással egybekötött bejárást az ajánlatkérőberekeszti.
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