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8600 Siófok, Szépvölgyi utca 2. Telefon: +36 (84) 795-213 
E-mail: andrea.kis-pal@kk.gov.hu 
 

 

Iktatószám: STK/56/3643-1/2017. 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

Az ajánlatkérő neve: Siófoki Tankerületi Központ 

Az ajánlatkérő címe: 8600-Siófok, Szépvölgyi utca 2. 

Képviselő neve: Dr. Gruberné Kis-Pál Andrea, Tankerületi Igazgató 

Képviselő elérhetőségei:  
• tel.: 06-84/795-213 

• e-mail: andrea.kis-pal@kk.gov.hu 

 

Kapcsolattartó neve: dr. Kaveczki Andrea Jogi Referens 

Kapcsolattartó elérhetőségei: 

• tel: 06-85/795-201 

• e-mail: andrea.kaveczki@kk.gov.hu 

 

A beszerzés tárgya: az iskolagyümölcs- és iskolazöldség - program végrehajtásáról szóló 

29/2017. (VI.7.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján iskolagyümölcs - és zöldség 

- beszerzése a mellékletben szereplő iskolák, tagiskolák, telephelyek részére, az ott feltüntetett 

tanulói létszám alapján. 

 
A szerződés típusa: Szállítási szerződés a Rendelet 4. sz. mellékletében meghatározottak 

szerint. 

 
A szerződés időtartama: 3 tanítási év (2017/2018., 2018/2019., 2019/2020. tanév) 

 

Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: Az ajánlatkérés a Rendeletben 

meghatározott eljárás és minőségi előírások szerinti, tanulónként hetente legfeljebb 4 adag. A 

kiosztott termékféléknek szállítási időszakon belül hetenként azonosnak kell lennie. A 

szállítás szabályait a Rendelet 4. számú mellékletében foglalt szállítási szerződési mintának 

megfelelően kell írásba foglalni. 

 

Az ajánlatoknak legalább az alábbi adatokat, információkat, nyilatkozatokat, 
dokumentumokat kell tartalmazniuk: 

1. A Rendelet szerinti szállítási szerződés minta alapján a szállító neve, címe, adószáma, 

képviselőjének neve, elérhetőségei, kapcsolattartó neve és elérhetőségei. 

2. Azon intézmények neve, címe, amelyek tekintetében a szállító vállalja a szállítást. 

Amennyiben az adott intézmény tekintetében több telephely érintett, úgy mindegyik 

telephely címét fel kell tüntetni. Az ajánlat megtételekor figyelembe kell venni a 

Rendelet 4. § (3) bekezdésében foglaltakat. (Egy tanítási év vonatkozásában egy 
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járásba tartozó köznevelési intézményként kizárólag egy kérelmezővel köthető 

megállapodást.) 

3. A szállító nyilatkozata a Rendelet 5. §-ában foglalt pontozási, rangsorolási kritériumok 

tekintetében. 

4. Az ajánlattevői nyilatkozat, amelyben büntetőjogi felelőssége tudatába kijelenti, hogy 

• ajánlatában foglalt adatok és információk hitelesek, megfelelnek a valóságnak és 

• ajánlattevőnek tárgyévben lejárt adótartozása nincs 

5. Ajánlattevő nyilatkozata a Rendelet 4. § - ában „a kóstoltatásra mint az 

iskolagyümölcs – és iskolazöldség – program során alkalmazható kísérő intézkedések” 

megvalósításáról. 

 
Az ajánlatok benyújtásának módja: 

• Zárt borítékban, egy eredeti példányban, papír alapon az ajánlattevő cégszerű 

aláírásával ellátva, valamint elektronikus adathordozón kell a Siófoki Tankerületi 

Központ (8600-Siófok, Szépvölgyi utca 2.) részére megküldeni. 

• Kérjük a borítékon feltüntetni: „ajánlat iskolagyümölcs – és zöldség ellátására” 
 

Az ajánlat beérkezési határideje: 2017. június 16. 10:00 óra 

 
Az ajánlatok bontása: 2017. június 16. 10:00 óra 

 

Az ajánlatok bontásának helyszíne: Siófoki Tankerületi Központ (8600-Siófok, Szépvölgyi 

utca 2.) I. emeleti tárgyaló. 

 

Siófok, 2017. június 12. 

………………………………….. 
                                                                                          Ajánlatkérő 

Dr. Gruberné Kis-Pál Andrea s.k. 
                                                                                            Tankerületi Igazgató 


