
 
F E L O L V A S Ó L A P  

 

 

Értékelési szempontok a 21/2017. (IV.26) FM rendelet 10 § (4), (5) pontja szerint. 

Összesített pontszám: ………… pont 

 

 

 Ajánlattevő 

neve:  

székhelye:  

hivatalos képviselőjének neve:   

telefonszáma:   

telefaxszáma:  

e-mail címe:  

bankszámlaszáma:   

adószáma:   

nyilvántartási száma:  

a) Tejipari feldolgozó üzemmel rendelkezik, vagy amelynek tulajdonosi körét, vagy 

üzletrészét legalább 80% tulajdoni hányaddal tejfeldolgozó üzemmel vagy tejelő 

szarvasmarha állománnyal rendelkező gazdasági szervezet, vagy magánszemély 

birtokolja 

  

b) Kistermelő vagy mikro-, kis- és középvállalkozás   

c) Nagyobb termékvariációt tud biztosítani egy ellátási hét alatt 

 

Megajánlott termékek mennyiségi egység ára termékenként, meghatározott bruttó 

vételár %-os csökkenése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

d) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint   

e) szállítás előfinanszírozás időszak   

f) keletkező hulladék szelektív gyűjtése   

g) annak a szállítónak az ajánlatára, amely hetente egynél több kiosztási napra vállalja 

natúr termék („I/a. teljes/ félzsíros tej”, „I/a. zsírszegény tej”, „I/c. natúr joghurt” és 

„I/c. natúr kefir”) szállítását, heti 2 kiosztási nap esetén 5 pont, heti 3 kiosztási nap 

esetén 7 pont, heti 4 kiosztási nap esetén 9 pont adható 

  

h) Promóciós intézkedések vállalása 

- Az óvoda-, és iskolatej programmal kapcsolatos interaktív honlap létrehozása 

frissítése. 

elérhetősége:………………………………………………………………………… 

- A termékek előállítóihoz (tejtermelő vagy tejfeldolgozó) szervezett tanulmányutak   

- A tanulók tej-, és tejtermékfogyasztásának ösztönzése érdekében szervezett verseny, 

pályázat, adott jutalom (apró ajándékok, pl. póló, matricák, kitűzők, írószerek, órarend, 

naptár, uzsonnás doboz, sportszer stb.). 

- Kóstoltatás: adott tanévben legalább egy alkalommal tej, és tejtermékek kóstoltatása. 

- A termékek hűtését biztosító berendezés biztosítása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- nincs 60 napot meghaladó köztartozása, nem áll – csőd, felszámolási eljárás 

vagy végelszámolás alatt. 

- az ajánlatban meghatározott termékek megfelelnek az FM rendelet 2 

mellékletében meghatározott minőségi követelménynek, valamint valamennyi 

tárgyban hatályos jogszabályi előírásnak. 

- rendelkezik a Kincstár intézkedésben történő részvételre vonatkozó – FM 

rendelet 8.§ szerinti- előzetes jóváhagyásával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kelt:   

Ügyvezető 

- amennyiben nem rendelkezik saját üzemmel úgy a bérgyártó üzemet meg kell 

nevezni engedélyszámát fel kell tüntetni, továbbá nyilatkoznia kell, hogy ez az 

üzem rendelkezik-e NÉBIH  által kiállított üzem engedéllyel. Tekintettel arra, 

hogy bérgyártás esetében az előfinanszírozást vállaló kérelmezőnek a szállítási 

szerződéshez csatolnia kell a termékek előállításáról szóló, a szállító és 

bérgyártó között kötött szerződés/megállapodás hitelesített másolatát, ezért 

nyilatkozni szükséges arról, hogy nyertes pályázat esetén azt a szállítási 

szerződés megkötéséhez ajánlatkérőhöz eljuttatja. 

- ajánlattevő képviselője vagy meghatalmazottja rendelkezik-e a Kincstár 

honlapon keresztül történő belépéshez szükséges ügyfélkapus hozzáféréssel? 

- amennyiben tejfeldolgozó üzemmel rendelkezik, nyilatkoznia kell, hogy 

szerződés keretében elegendő alapanyag lekötése van, mely biztosítja 

nyertessége esetén az ajánlatkérő által meghatározott mennyiségű termék 

előállítását. (szerződés másolat mellékletként) 

- annak tudomásul vételéről, hogy amennyiben nyertes pályázat ellenére a 

szállítónak felróható okok miatt hiúsul meg, ajánlatkérőnek az FM rendelet 

szerinti iskolatej programban való részvétele, így a támogatás igénybevétele, 

akkor köteles a támogatásnak megfelelő összeget önerőből finanszírozni, a 

tejtermékeket a szállítási szerződés szerint szállítani. 

- ajánlatában hamis adatot nem szolgáltatott, támogatás alapján megkötött 

szerződéseit szerződésszerűen teljesítette, ellene a teljesítés során írásban 

minőségi vagy szolgáltatás színvonalával kapcsolatos kifogásolás nem történt. 

(kérjük, jelölje meg korábbi iskolatejes ellátási területét.) 

- elfogadja az ajánlattételi felhívásban foglalt feltételeket és tudomásul veszi, 

hogy az ajánlati adatlap aláírásával és benyújtásával egyidejűleg vállalja, hogy 

a nyertes ajánlat esetén az ajánlattételi felhívásban szereplő valamennyi feltételt 

teljesíti feladatellátása során. 

- vállalja, hogy nyertes ajánlat esetén a szállítási szerződés mielőbbi megkötése 

érdekében közreműködik. 

- elfogadja, hogy nyertes ajánlattevőként az FM rendelet szerinti rangsorolás 

során legtöbb pontot elért, továbbá a nyilatkozatok és annak melléklete alapján 

kerül ajánlatot tevő kihirdetésre.  

- elfogadja, hogy pontegyezőség esetén az az ajánlattevő kerül kihirdetésre, aki a 

Tankerület összes intézménye ellátására adott be pályázatot  

 



 
 

 

 

 

 


