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„A Dunakeszi Tankerületi Központ ajánlatkérése az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program 

végrehajtásáról szóló 15/2021. (III. 31..) AM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján, 

iskolagyümölcs és iskolazöldség biztosítására a Dunakeszi Tankerületi Központ valamennyi 

intézménye részére” tárgyú eljárás értékelése során  

a bírálati szempont az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása, mely az alábbi 

részszempontok, súlyszámok és módszerek alapján történik 

 

Értékelés a 15/2021. (III.31.) AM rendelet 6. § (3) bekezdés szerinti szempontrendszer alapján.  

Értékelési szempontok Adható pontszámok 

Egy járásba tartozó köznevelési intézmények vagy egy köznevelési 

intézmény vonatkozásában több – megállapodás megkötésére 

vonatkozó ajánlatot benyújtó – kérelmező esetén a tankerületi 

központ járásonként előnyben részesíti azt a kérelmezőt, aki vagy 

amely 

Szempontonként 1–10 pont adható. 

1. 

a) által szállított termékek vonatkozásában a tankerületi 

központ által fenntartott köznevelési intézményekben 

kevesebb, a 21. § (9) bekezdése szerinti minőségi kifogás 

érkezett; ezen szempont esetében az adott tanítási évben az 

ajánlat benyújtásának időpontját megelőzően a fenntartó által 

fenntartott köznevelési intézmények részére történt összes 

szállítás és a 13. § -ában meghatározott feltételeknek a 

gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) 

FVM rendeletben meghatározott Zöldség-Gyümölcs 

Minőségellenőrzési Szolgálat által igazoltan a kiszállításkor 

meg nem felelő szállítmányok arányát kell figyelembe venni; 

10 pont: nem volt minőségi kifogás 

5 pont: nem érkezett ilyen adat  

0 pont: volt minőségi kifogás  

2. 

b) tanulónként hetente több, de legfeljebb négy adag, a 

köznevelési intézmény székhelye szerinti megyében (jelen 

esetben PEST MEGYE) termett vagy előállított terméket 

szállít; ezen szempont esetében a megállapodáskötési 

ajánlatban szereplő, és a megállapodásban elfogadott az 

érintett járásba tartozó köznevelési intézmények vagy egy 

köznevelési intézmény részére felajánlott, a köznevelési 

intézmény székhelyével azonos megyében termett, friss vagy 

előállított, feldolgozott termék adagok számát kell 

figyelembe venni; 

10 pont: 100%-ban az intézménnyel azonos 

megyében megtermelt vagy előállított 

termelési helyek, termelőtől közvetlenül, 

legrövidebb ellátási láncon keresztül  

5 pont: kevesebb, mint 100%-ban az 

intézménnyel azonos megyében megtermelt 

vagy előállított termelési helyek, termelőtől 

közvetlenül, legrövidebb ellátási láncon 

keresztül   

3. 

c) a megkötendő megállapodás szerinti szállítások kezdetét 

megelőző tanítási évben a fenntartó által fenntartott 

köznevelési intézményben több alkalommal, alkalmanként 

több, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulót elérő, a tanulók 

zöldség-gyümölcs fogyasztását ösztönző szemléletformálást 

elősegítő, 9.§ (4) szerinti kísérő intézkedést valósított meg, 

összhangban az OGYÉI ajánlásával. 

10 pont: legalább 2, a feltételnek megfelelő 

intézkedést valósított meg 

8 pont: csak 1, a feltételnek megfelelő 

intézkedést valósított meg 

0 pont: nem valósított meg egy, a feltételnek 

megfelelő intézkedést sem 

 

  



 

Kiegészítő értékelési szempontok – vállalások 6. § (4) bekezdés: A (3) bekezdés c) pontja szerinti 

szempont esetében a szempontonkénti sorrendállítás során elért helyezések átlaga alapján azonos 

pontszámot elért kérelmezők tekintetében, a következő szempontrendszert vesszük alapul a rangsor 

végleges felállításához: 

 

Értékelési szempont Adható pontszámok 

4. 
Érintett tanulók létszáma – megfelelő 

létszámot szükséges beírni 

10 pont: 13000 vagy felette 

8 pont: 10000–12999 közötti létszám 

6 pont: 10000 alatti létszám 

5. 

Hetente szállított termékek összetétele – 

hányféle terméket kívánnak szállítani 

hetente 

10 pont: legalább 4 féle/hét 

6 pont: 3 féle/hét 

0 pont: 2 féle/hét 

6. 
Szállítási gyakoriság – hetente hányszor 

szállít terméket az intézményekbe 

10 pont: legalább 2 alkalom/ hét 

6 pont: 1 alkalom/ hét 

7. 

Munkafüzet kiosztása – a tanév 

folyamán vállalja-e munkafüzet 

kiosztását minden általa ellátott 

intézményben 

5 pont: nyilatkozik, hogy vállalja, hogy a tanév 

folyamán minden általa ellátott intézményben oszt ki 

munkafüzetet 

0 pont: nyilatkozik, hogy a tanév folyamán nem vállalja 

munkafüzet kiosztását 

 

Kísérőintézkedések vállalása – 9. §(4) bekezdése alapján 

 

8. 

9. § (4) bekezdés a) pont alapján 

kóstoltatás - hány kóstoltatási alkalmat 

vállal tanév folyamán 

10 pont: nyilatkozik, hogy a tanév folyamán legalább 2 

alkalommal vállal kóstoltatást 

5 pont: nyilatkozik, hogy a tanév folyamán legalább 1 

alkalommal vállal kóstoltatást 

0 pont: nem nyilatkozik, hogy a tanév folyamán legalább 

1 alkalommal vállal kóstoltatást 

9. 

9. § bekezdés e) pontja alapján verseny, 

jutalomjáték, pályázat – a tanév 

folyamán hány alkalommal vállalja 

verseny/jutalomjáték/pályázat kiírását  

10 pont: nyilatkozik, hogy vállalja, hogy a tanév 

folyamán legalább 2 alkalommal kiír pályázatot, 

melyben jutalmazza a nyerteseket 

5 pont: nyilatkozik, hogy vállalja, hogy a tanév 

folyamán legalább 1 alkalommal kiír pályázatot, 

melyben jutalmazza a nyerteseket 

0 pont: nem nyilatkozik, hogy a tanév folyamán legalább 

1 alkalommal kiír pályázatot, melyben jutalmazza a 

nyerteseket 

10. 

9. § bekezdés c) pontalapján tanulmányút, 

tanulmányi kirándulás – a tanév 

folyamán hány alkalommal vállalja 

tanulmányút/tanulmányi kirándulás 

támogatását 

10 pont: nyilatkozik, hogy a tanév folyamán legalább 2 

alkalommal vállalja tanulmányút, tanulmányi kirándulás 

támogatását 

5 pont: nyilatkozik, hogy a tanév folyamán legalább 1 

alkalommal vállalja tanulmányút, tanulmányi kirándulás 

támogatását 

0 pont: nem nyilatkozik, hogy a tanév folyamán vállalja 

tanulmányút, tanulmányi kirándulás támogatását 

 


