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Az ajánlatot 1 db eredeti példányban. cégszerüen aláírva papír 
alapon, folyamatos oldalszámozással, valamint 
taitalomjegyzékkel ellátva kell lezárt borítékban benyújtani. A 
borítékra rá kell írni: ,,Iskolagyümölcs és iskolazöldség 
beszerzése a Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában 
működő köznevelési intézmények részére - Ajánlat". A 
személyesen leadott ajánlatokat ajánlatkérő csak akkor tekinti a 
határidőn belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő általi 
kézhezvételére a határidő lejártáig Ajánlatkérő székhelyén sor 
kerül. Az ajánlat személyesen munkanapokon 08.00-16.00 óra 
között, pénteki napon 08.00-13.30 óra között nyújtható be. Ettől 
eltérő időpontban nincs lehetőség az ajánlat átvételére. A postai 
úton benyújtott ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos 
küldeményeket az ajánlatkérő székhelyére kell címezni. A postai 
úton benyújtott ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények 
elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Amennyiben 
a csomagolás nincs megfelelően lezárva, illetve megfelelő 
jelöléssel ellátva. az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat 
elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért. A futár útján történő 
továbbítás esetére a postai küldemények vonatkozásában 
meghatározottak az irányadóak. Azokat a benyújtott ajánlatokat, 
amelyek ajánlatkérő általi kézhezvételére az ajánlattételi határidő 
lejártát követően kerül sor, ajánlatkérő elkésettnek tekinti. Az 
ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő 
összes költség az ajánlattevőt terheli. 

1.) Nyilatkozat köztartozásmentes adózói adatbázisban 
töiténő fellelhetőségről. Nemleges nyilatkozat esetén 30 
napnál nem régebbi együttes NAV igazolás benyújtása 
szükséges. 

2.) Átláthatósági nyilatkozat 
3.) Nyilatkozat, amelyben büntetőjogi felelőssége tudatában 

kijelenti, hogy az ajánlatban foglalt adatok és infonnációk 
hitelesek és megfelelnek a valóságnak. 

4.) Nyilatkozat, hogy ajánlattevő rendelkezik a 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek az 
iskolagyümölcs-programban, illetve a programban történő 
részvételre vonatkozó előzetes jóváhagyásával ( előzetes 
jóváhagyás). 

1.) A rendelet szerinti megállapodás-minta szerint a szállító 
termelő vagy termelői szervezet neve, képviselőjének 
neve, elérhetőségei (kapcsolattartási) adatai, valamint a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiadott 
ügyfél-azonosító száma (regisztrációs szám). 

2.) A szállító 2019. január l-jén hatályos székhelyének és 
telephelyeinek pontos címe. 

3.) Azon intézmények neve, címe, amelyek tekintetében a 
szállító vállalja a szállítást. Amennyiben adott intézmény 
tekintetében több telephelyre történik szállítás, úgy 
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