
Tárgy: 3. sz. kiegészítő tájékoztatás 

 

Tisztelt Gazdasági Szereplők! 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ajánlatkérő által indított „Hideg 
élelmiszer beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék számára” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban érkezett kérdésekre ajánlatkérő az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja: 

 
1. Kérdés: A 2. rész 22. tételnél (Gombóc, különféle mirelit) milyen ízesítésű gombóc 

termékekre adhatunk ajánlatot? 
 
Válasz: Gombóc klf. lekváros töltelékű. Azon belül ajánlatkérő nem kívánja 
meghatározni, hogy milyen lekvár legyen. 
 

2. Kérdés: 2. rész 37. tételnél kérem, legyenek kedvesek meghatározni az összetevőket, 
illetve azok arányát a zöldségkeverékben, mert jelenleg ilyen néven nincsen 
forgalomban termék. 
 

Válasz: Latin mix összetétele burgonya alap 30%. Zöldséges chips pálcikák céklával, 
paradicsommal, spenóttal és fodros kellel 

3. Kérdés: 2. rész 38. tételnél 1 kg kiszerelésű lecsóalapként tudunk ajánlani készre sütött 
alapot, melyet már csak melegíteni és ízesíteni szükséges. Ajánlhatjuk ezt, vagy 
mindenképpen nyers keverékkel kell pályáznunk? 

 

Válasz: Lecsóalapnál ajánlatkérő elfogadja a készre sütöttet, ha az hozzáadott sót nem 
tartalmaz. 

4. Kérdés: 2. rész 51. tételnél a pita árazása mind a beszállítónál, mind pedig a gazdasági 
szereplőnél darabra történik, egy darab termék 80g, 10 darab / tasak (120 darab / #) 
csomagolásban. Ajánlhatjuk a terméket darab kiszerelésben? 
 

Válasz: Nem, ajánlatkérő nem kíván a kiírástól eltérni! Kérjük, hogy a pita árát 
számolja át kg-ra, mivel csak így lesz összehasonlítható más pályázó ajánlatával. 

5. Kérdés: 2. rész 53. tételnél 8 lapos 150g-os kiszerelésű réteslap fagyasztott formában 
sajnos nincsen az országban, mert annyira vékony, hogy fagyasztás során törik. 
Ajánlhatunk helyette 800g kiszerelésű, 2*8 lapos fagyasztott réteslapot? 

 

Válasz: Igen, mivel a réteslapnál kg-os kiszerelésre kért árat az ajánlatkérő. 

 



6. Kérdés: a 2. rész 63. tételnél a pályázaton csak tonhalfilé elfogadható, vagy más 
tengeri halfilé vonatkozásában is adhatunk ajánlatot? A tonhalfilé ára lényegesen 
magasabb, mint más tengeri halfiléké.  
 

Válasz: Ajánlatkérő csak tonhalat fogad el. 

7. Kérdés: a 2. rész 64. tételnél a tortilla lap árazása mind a beszállítónál, mind pedig a 
gazdasági szereplőnél darabra történik, egy darab termék 80g, 25 cm átmérőjű, 10 
darab / tasak (100 darab/#) csomagolásban. Ajánlhatjuk a terméket darab 
kiszerelésben? 

 
Válasz: Nem, ajánlatkérő nem kíván eltérni a kiírástól! Kérjük, hogy a tortilla lap árát 
számolja át kg-ra, mivel csak így lesz összehasonlítható más pályázó ajánlatával! 
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