
1 
 

ISKOLATEJ AJÁNLATTÉTELI KIÍRÁS 
 
 
A Hajdúböszörmény Bocskai téri Református Egyházközség ajánlattételi kiírást tesz közzé a 2018. 
augusztus 01. napjától kezdődően 2019. július 31. napjáig a földművelésügyi miniszternek az 
óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelete 4.§ (1) 
bekezdésében meghatározott termékek közül jelen kiírásban megnevezett termékek szállítására. 
 
Az ellátandó köznevelési intézmény: Baltazár Dezső Református Általános Iskola  
(székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 10. ) 
 
Teljesítés helyszíne: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 10. 
 
Ellátott tanulók száma összesen: 375 fő 
Ebből sajátos nevelési igényű tanulók száma: 5 fő 
 
A szerződés megkötése szempontjából előnyben részesül az az alábbi feltételeknek megfelelő 
szállító, amely 
 
a) a NÉBIH által engedélyezett tejipari feldolgozó üzemmel vagy tejtermelést folytató 

tenyészettel rendelkezik, vagy amelynek tulajdonosi körét vagy üzletrészét legalább 80% tulajdoni 

hányaddal tejfeldolgozó üzemmel vagy tejtermelést folytató tenyészettel rendelkező gazdasági 

szervezet vagy magánszemély birtokolja, (9 pont)  

b) a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. 
(IV. 30.) FVM rendelet értelmében kistermelő, vagy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a alapján mikro-, kis- és középvállalkozás, (9 
pont)  
 
c) nagyobb termékvariációt tud biztosítani egy ellátási hét alatt (7 pont) 
 
d) a hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény szerint meghatározott újra felhasználható 
csomagolóanyagot alkalmaz (7 pont); 
 
e) a szerződés teljes időtartamára vállalja az előfinanszírozást (8 pont); 
 
f) a  keletkező  hulladékok  szelektív  gyűjtésének  megvalósítását vállalja (5 pont). 
 
 
Szállítandó termékek, melyekre ajánlatot kell tenni: 
 
I/a. Félzsíros tej (zsírtartalom: 2,8%) 
Kiszerelés: 0,2 l-es 
Egységár: ……………………Ft/pohár (0,2 l)+Áfa=Bruttó………………Ft 
 
I/b. Félzsíros ízesített tej (kakaó, karamellás tej, vaníliás tej, zsírtartalom: 2,8%) 
Kiszerelés: 0,2 l-es 
Egységár: ……………………Ft/pohár (0,2 l)+Áfa=Bruttó………………Ft 
 
II. Gyümölcsdarabos joghurt 
Kiszerelés: 0,175 g 
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Egységár: ……………………Ft/pohár (0,175 g)+Áfa=Bruttó………………Ft 
 
III. Ömlesztett sajt (nem ízesített) 
Kiszerelés: 70 g 
Egységár: ……………………Ft/db (70 g)+Áfa=Bruttó………………Ft 
 
Az ajánlattételi kiírást minden tekintetben együtt kell értelmezni az óvoda-, és iskolatej program 
szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelettel. 
 
Az ajánlatok beérkezési határideje: 2018. május 16. (szerda) 1200 óra 
 
Az ajánlatot zárt borítékban, egy eredeti példányban, papír alapon, az ajánlattevő cégszerű 
aláírásával ellátva, valamint elektronikus adathordozón kell benyújtani.  
 
A borítékon fel kell tüntetni: „Iskolatej ajánlat” 
 
Az ajánlatok benyújtásának helye:  
Hajdúböszörmény Bocskai téri Református Egyházközség Lelkészi Hivatala 
4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi u. 1. szám 
 
Az ajánlatok bontása: 2018. május. 23. (szerda) 1400 óra 
 
A szerződéskötés határideje: 2018. május 30. (szerda) 1200 óra 
 
 
 
 
 


