Tárgy:

KÖZBESZERZÉS
Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft. (8300 Tapolca, Stadion u. 16.) főzési alapanyagok beszerzése 4 „rész"-ben gyermekélelmezés, egészségügyi, és szociális intézményi élelmezés céljából. "
tárgyú , közbeszerzési eljárás - válasz vitarendezési kérelemre

Tisztelt Gazdasági

szereplő!

Hivatkozással a 2017. év szeptember 20. napján kelt a Tapolcai Diák-, és
Közétkeztető , Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (H-8300 Tapolca, Stadion
út 16.) által kiírt „ Főzési alapanyagok beszerzése" tárgyú (TED 2017/S 168-345189)
közbeszerzési eljárásban a gazdasági szereplő által benyújtott előzetes vitarendezési kérelemben foglaltakra , álláspontunkról a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 80. § (3) bekezdésében foglalt törvényi határidőn belül az alábbiakban tájékoztatom.
Kérelmező
Ajánlatkérő

álláspontja: külön dokumentumban
válasza:

Előzetes

vitarendezési kérelmében előadottakkal kapcsolatban tájékoztatom Tisztelt
Gazdasági szereplőt , hogy véleményünk szerint azon módszer, mellyel a benyújtott
ételminták alapján az adott „rész" esetében az „élelmiszerek élvezeti értéke" kerül
pontozásra a lehetőségekhez képest objektívnek tekinthető . A „ lehetőségekhez képest" megjegyzést azért használjuk, mivel a tudomány jelen állása szerint még nem
létezik olyan-, emberi beavatkozást helyettesítő , attól függetleníthető mérési módszer, mérőeszköz, mellyel ezen vizsgálat elvégezhető . Ilyen helyzet áll elő például az
illatszerek, borok, ... bírálatánál is, ahol a bírálat tárgya csak konkrét élő személy személyek közreműködésével lehetséges. A vizsgálat az adott szubjektum érzékelésének, tapasztalatának függvényében kissé eltérő eredményeket hozhat, de ez a
vizsgálatot végzők számával kompenzálható, és a vizsgálat módszere az egyszerre
csak két minta vizsgálatából a magasabb élvezeti értékű kiválasztásának módszere
nem igazán jelent komoly kihívást az értékelést végzőnek . (Természetesen, ha nem
tud dönteni az adott két minta között, ill, ha mindkét minta minősége gyenge .. ezen
helyzetek (pontszámok meghatározásával) is kezelve lettek.)
A vizsgálat során a résztvevők csak a minta kódszámát ismerik (az nem köthető az
ajánlattevő személyéhez/ cégéhez) így az esélyegyenlőség sem csorbul.
Kérelmező azon álláspontja, mely szerint „az élelmiszer alapanyag pontosan egy
olyan tárgy, melynél egyértelműen meghatározható a beszerzési igény a termékek
megfelelő műszaki tartalmának ismertetése mellett", véleményünk szerint ott hibás,
hogy az élelmiszer nem egy olyan műszaki termék, melynek minden lényeges mű MedlineS Kft.
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szaki paramétere meghatározható, hanem sok olyan tulajdonsággal rendelkezik,
mely nem mérhető mérőműszerrel.
A jogszabályok I szabványok meghatározzák ugyan az élelmiszerek alapanyagainak,
összetevőinek főbb- , kötelezően betartandó „minimum-feltételét", de egy forgalombahozható adott élelmiszerfajta más-más gyártó által előállított variánsa különböző élvezeti értéket képviselhet. Ezeket a „különbözőségeket" nem lehet egzakt módon
meghatározni (így előírni) , hiszen sok esetben üzleti titkot tartalmaznak, s így pontosan nem is ismerhetők meg a külső érdekeltek részéről.
Ne felejtsük el, hogy a jelen közétkeztetésben a különösen érzékeny csoportok
(gyermekek, idősek , kórházi betegek) élelmezése igen nagy felelősséggel jár. Nem
csak az a fontos, hogy kedvező áron juthasson a „konyha" az alapanyagokhoz, hanem az is, hogy azok a lehető legjobb minőségűek is legyenek.
Az általunk javasolt és ezen eljárásban alkalmazandó értékelési módszer ennek elő
segítését, s ténylegesen a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását szolgálja.

Fentiekre tekintettel elutasítjuk az
takat.

előzetes

vitarendezés iránti kérelmükben

előadot

Fel szeretnénk azonban hívni Tisztelt Gazdasági szereplő figyelmét, hogy az értékelési módszerekben korrekciót kívánunk végezni, mely az ajánlati felh ívás és ajánlati
dokumentáció változását eredményezi. Erről módosítást kívánunk feladni I megjelentetni.

MedlineS. Ktt

Halásztelek, 2017. szeptember 25.
Tisztelettel
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az Ajánlatkérő nevében
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