"SZATMÁRI ÍZEK" Termelő Feldolgozó Kereskedő és Szolgáltató Kft.
Gyümölcs-szárítmány gyártás, kapacitás bővítés, munkahely teremtés árubeszerzése

Tisztelt gazdasági szereplők!

A "SZATMÁRI ÍZEK" Termelő Feldolgozó Kereskedő és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: “Ajánlatkérő”)
által "Gyümölcs-szárítmány gyártás, kapacitás bővítés, munkahely teremtés árubeszerzése" tárgyú
közbeszerzési eljárásban a következő kérdések érkeztek.
Ajánlatkérő válaszait jelen, "1. sz. kiegészítő tájékoztatás" keretében adja meg.
A beérkezett kérdések, és Ajánlatkérő válaszai a következő részhez kapcsolódóan:
1.rész: 1 db Gyümölcs szárító, és aszaló berendezés, és előkészítő gépei:
KÉRDÉSEK
"Milyen gyümölcsöket aszalunk?"

VÁLASZOK
Elsősorban almát tervezünk szárítani, és aszalni,
de tervezünk szilvát, meggyet, és esetleg
zöldségeket is.
Az előkészítés elemei le vannak írva a
közbeszerzési műszaki leírásban: Mosás Csumázás - Szeletelés - Szulfitálás - Feladagolás SZÁRÍTÓ - Kihordás - Csomagolás

"Milyen előkészítésre van szükség? Magozás a
csonthéjasoknál, felezés, szeletelés, egyéb?"
Részletezve a közbeszerzési műszaki leírásban:
65-70. oldal
Magozás, felezés, biztosító gépek egyenlőre
nincsenek tervezve.
"A szárító tervezett kapacitása nyers alma
"Mekkora kapacitásra van szükség? Kg/h vagy esetében 7-800 kg/ó, amelyből 85-100 kg/ó
kg/nap friss bemenő termékre."
késztermék várható."
(Közbeszerzési műszaki leírás 65. oldal)
"2-17. pont mire szolgál, egyáltalán milyen
folyamatról beszélünk? Hogy jön ide ill. ez elé az Szárítás előkészítő gépei.
aszalás? Milyen műszaki paraméterekkel Közbeszerzési műszaki leírás: 65-70. oldal
dolgozunk? Méretek, elektromos fogyasztások,
egyéb?"

A beérkezett kérdések, és Ajánlatkérő válaszai a következő részhez kapcsolódóan:
2.rész: Gyümölcs csumázó, és aprító szeletelőgépek, valamint késztermék csomagoló, és azok kisegítő
gépei
KÉRDÉSEK

VÁLASZOK
Elsősorban almát tervezünk feldolgozni, de
"Először is, mit dolgozunk fel, csak almát?"
tervezünk szilvát, meggyet, és esetleg zöldségeket
is.
"Milyen bemenő kapacitásra van szükség? Kg/h" Kapacitás almára: ~ 800 kg/ó (65-66. oldal)
"Mosni nem szükséges?"

A készterméket már nem mossuk meg.

"Csak csumázni kell, vagy hámozni is?"

Csumázni kell.
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"Szeletelünk,
vastagságra?"

ill.

körszeletelünk?

Milyen

Körszeletelés 3-10 mm vastagságra.

"Miért van szükség kétféle szeletelőgépre?"

Az egyik univerzális kockát és más darabokat is
tud, míg a másik speciális chips szeletet.

"Egyáltalán, mit csomagolunk? Friss darabolt
almát védőgázzal párnatasakba kombinációs
mérleggel? Vagy vákuumfóliába? Kiszerelések
súlya, mérete? Csomagológép felszereltsége –
nyomtató, felülnyomott fólia fotocella, egyéb?"

Szárított almachipset csomagolunk kombinációs
mérleggel + védőgáz.
Kiszerelés: 20-80 g-ig.
Nyomtató szükséges.

"Teljesen inox legyen a berendezés vagy a váz
A váz lehet festett is, de előny az inox.
lehet festett acél (előbbi ajánlott)?"
Amennyiben valamely gazdasági szereplő által feltett kérdés nem található meg jelen, "1. sz. kiegészítő
tájékoztatás" keretében, kérjük haladéktalanul jelezzék a "szatmariizekkft@gmail.com" e-mail címen!
Kérjük, a fentieket az Önök részére 2017. november 16. napon megküldött közbeszerzési
dokumentumokkal együttesen kezelve, azoknak mindenben megfelelően szíveskedjenek az ajánlatuk
összeállítása során eljárni.

2017. november 23.

Tisztelettel:

Dr. Egyed Adrienn Noémi
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Ajánlatkérő megbízásából eljárva
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