
 
 
 
 
 
 

KAZINCBARCIKAI TANKERÜLETI KÖZPONT 

 

Székhely: 3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 6. fsz. 5. 

Telefon: +3648/795-230 

E-mail: kazincbarcika@kk.gov.hu 

 
KLIK/045/1585-1/2017 

 
 

AJÁNLATTÉTELI KIÍRÁS 
 

 

 

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma és e-mail címe: 

 

Név:   Kazincbarcikai Tankerületi Központ 

Cím:   3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 6. fsz. 5. 

Telefonszám: 48/795-230 

e-mail cím: kazincbarcika@kk.gov.hu 

Képviselő neve: Székelyné Varga Mária Ágnes 

 

 

2. A beszerzés tárgya és mennyisége: 

A Kazincbarcikai Tankerületi Központ (Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3700 

Kazincbarcika, Rákóczi tér 6. fsz. 5.) ezúton kér ajánlatot, az iskolagyümölcs- és 

iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 29/2017. (VI. 7.) FM rendelet, (a 

továbbiakban: FM rendelet) alapján a fenntartása alatt álló intézmények részére 

szállítandó gyümölcs valamint zöldség termékek beszerzésére. 

 

 

3. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a 

beszerzési eljárást lefolytatják: 

Megállapodás az FM rendelet 4. sz. melléklete alapján az általános iskolai 1-6 

osztályos ill. 1-2 osztályos tanulók (8 évfolyamos gimnázium) részére.  

 

4. A szerződés időtartam vagy a teljesítés határideje: 

Keretszerződés-kötéstől számított 2017/2018-as tanév. 

 

5. A teljesítés helye, tanulói létszám: 

Az 1. sz. mellékletben felsorolva. 

 

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

Átadás/átvételi jegyzőkönyv, szállítólevél átadása. 

 

 

7. Az ajánlatok értékelési szempontjai: 

A beérkezett pályázatok értékelése az FM rendelet 5. § -ában meghatározott 

szempontok alapján.  
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8. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez 

szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

 

Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez 

szükséges pénzügyi és gazdasági 

alkalmasságát az alábbi dokumentumok 

benyújtásával tartozik igazolni 

(igazolási mód): 

Az ajánlattevőre vonatkozó, a szerződés 

teljesítéséhez szükséges pénzügyi-

gazdasági alkalmasságot kizáró tényező 

(az alkalmasság 

minimumkövetelménye):  

Köztartozás mentességről szóló igazolás 

beküldése a pályázati anyag 

megküldésével egy időben (NAV 

adatbázisból történő nyomtatás 

elégséges) 

Alkalmatlan, ha a nevezett igazolásokból 

pályázó nem tud az eljárás ideje alatt a 

pályázati anyaghoz csatolni vagy 

köztartozás mentességről kiállított 

igazolást vagy 0-s igazolást 

 

 

9. Az ajánlattételi határidő és az ajánlatok leadásának helye: 

 

Ajánlattételi határidő: 2017. június 15. 14 óra 
 

Az ajánlat benyújtható: 

 postai úton:  Kazincbarcikai Tankerületi Központ  

   3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 6. fsz. 5. 

vagy  

 

személyesen:  Kazincbarcikai Tankerületi Központ 

   3700 Kazincbarcika, Eszperantó út 2. 8.iroda 

   dr. Motkóné Takács Henrietta– pénzügyi és számviteli referens 

 

Az ajánlatot zárt borítékban, egy eredeti példányban papír alapon, az ajánlattevő 

cégszerű aláírásával ellátva kell megküldeni. 

A borítékon szerepeltetni kell „2017/2018. évi iskolagyümölcs- és 

iskolazöldség-program - ajánlat. Az ajánlattételi bontás időpontja előtt 

felbontani tilos!” 

 

A hibás feliratozás nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban az 

elkeveredésből, idő előtti felbontásból adódó kockázat ez esetben az Ajánlattevőt 

terheli. 

 

Postán benyújtott ajánlat késedelmes beérkezéséért kizárólag Ajánlattevő felel. 

 

 

10. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán 

jelenlétre jogosultak: 

 

a. Helye: 3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 6. fsz. 5. emeleti tárgyaló 

b. Ideje: 2017. június 15. 14 óra 30 perc 

c. Jelenlétre jogosult: pályázó ill. meghatalmazott képviselője 
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11. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 1 hónap 

 

 

12. A tárgyalás:  

A pályázat kiírója a beküldött pályázati anyagok alapján dönt, tárgyalást nem tart.  

 

13. Egyéb információk, kikötések: 

Kapcsolttartó elérhetősége: dr. Motkóné Takács Henrietta 48/795-204; 

    henrietta.takacs@kk.gov.hu 

 

 

Jelen ajánlatkérés nem minősül kötelezettség vállalásnak árajánlat 

kérőjétől.  

 

 

Kazincbarcika, 2017. június 09.  

 

 

 Székelyné Varga Mária Ágnes s.k. 

 tankerületi igazgató 


