
2. szamu melleklet

Ertekelesi szempontsor a Sárvári Tankeriileti Kozpont intezmenyeiben 
megval6sitand6 iskola107iimolcs-pro"ramhoz a 2019 /2020. tanevre 

(az iskolagyiimolcs- es iskolazoldseg-program vegrehajtasar61 sz616, az agrarminiszter 

18/2019. (V.10.) AM rendelet alapjan - tovabbiakban AM rendelet) 

Figyelembe veheto szempontok Pontozas ! Ajanlattevo Ajanlattevo 2. 1. 
Ajanlattevo rendelkezik-e a 

mezogazdasagi es Igen/Nem 
videkfejlesztesi tamagat6 (nemleges 

Kizar6 feltetel 
szervnek az iskalagyiimolcs- valasz eseten 
es iskalazoldseg-prograinban ajanlattevo 

torteno reszvetelre kizart a 
vanatkaz6 j6vahagyasaval palyazatb61) 

f AM rendelet 4.§ fl) 

Ajanlattevo kijelenti, hagy az 
Igen/Nem 

altala szallftasra kfnalt 
(nemleges 

termekek megfelelnek az AM 
valasz eseten 
ajanlattevo 

rendelet 13.§-aban rogzftett 
kizart a 

minosegi kovetelmenyeknek 
palyazatb61) 

jarasankent 2 
I. idoszak pant, ha osszes 

hetre 
jarasankent 1 
pant, ha nem 

teljes idoszakra 

nines ajanlat O 
pant 

jarasonkent 2 
II. idoszak pont, ha osszes 

hetre 
jarasonkent 1 
pont, ha nem 

teljes idoszakra 

nines ajanlat O 

Ajanlatban szereplo szallitasi pont 

idoszakok jarasonkent 2 
JII. idoszak pont, ha osszes 

hetre 
jarasankent 1 
pant, ha nem 

telies idoszakra 

nines ajanlat O 
pont 

jarasonkent 2 
IV. idoszak pont, ha osszes 

hetre 
jarasankent 1 
pont, ha nem 

teljes idoszakra 

nines ajanlat O 
pont 





teljes 
tanul6letszamra 
torten6 vallalas 
eseten 
jarasonkent 5 

oont 
verseny, 

legalabb az 
palyazat 

erintett 
szervezese 

tanul6letszam 
es dfjazasa 

felere torten6 

vallalas eseten 
jarasonkent 4 
oont 

nines vallalas O 
oont 

teljes 
tanul6letszamra 
torten6 vallalas 
eseten 

k6stoltatas jarasonkent 5 

( ellatott pont 

gyermekek legalabb az 
szama/k6sto erintett 

ltatott tanul6letszam 
gyermekek felere torten6 

szama) vallalas eseten 
jarasonkent 4 
oont 

nines vallalas O 
oont 

Elert pontszam: 

Azonos pontszamok eseten elonyt elveznek az alabbi felteteleknek megfelelo 
ajanlattevok 

AM rendelet 6. § (1) Egy jarasba tartoz6 koznevelesi intezmenyek vagy egy koznevelesi 

intezmeny vonatkozasaban tobb - megallapodas megkotesere vonatkoz6 ajanlatot 

benyujt6 - kerelmez6 eseten a tankeriileti kozpont jarasonkent, a tankeri.ileti kozpontt6l 

eltero fenntart6 koznevelesi intezmenyenkent elonyben reszesfti azt a kerelmezot, 

a) aki vagy amely altal szallftott termekek vonatkozasaban a tankeri.ileti kozpont altal

fenntartott koznevelesi intezmenyekben, a tankeri.ileti kozpontt6l eltero fenntart6 

eseteben a koznevelesi intezmenyben kevesebb, a 21. § (9) bekezdese szerinti minosegi 

kifogas erkezett; ezen szempont eseteben az adott tanftasi evben az ajanlat 





intezkedesek szama legfeljebb a fenntart6val k6t6tt, j6vahagyott megallapodasokban 

vagy j6vahagyott megallapodassal nem rendelkez6 kerelmezok eseten a megallapodas 

megkotesere vonatkoz6 ajanlatban szerepl6 tanul6k letszamanak negyszeresevel 

megegyezo mertekig vehet6 figyelembe. 

Sárvár, 2019. majus 14. 






