
Iskolatej ajánlattételi kiírás 2021/2022-es tanévre 

 

Tiszafüredi Református Egyházközség az óvoda- és az iskolatej program szabályozásáról szóló 

21/2017. (IV.26) FM rendelet alapján iskolatej és egyéb tejtermékek beszerzésére, a Bán 

Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, AMI és Óvoda részére írom ki az 

alábbiak alapján:  

 

 

Tisztelt Ajánlattevő! 

 

Tiszafüredi Református Egyházközség (5350 Tiszafüred, Fő út 5.) ezúton kér ajánlatot az 

óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017 (IV.26) FM rendelet – a 

továbbiakban FM rendelet – alapján támogatott iskolatej keretében a fenntartása és működtetése 

alatt álló intézmények részére szállatandó tejtermékek beszerzésére.  

 

Ajánlatkérő adatai:  

 

Tiszafüredi Református Egyházközség 

Székhelye: 5350 Tiszafüred, Fő út 5.  

Adószáma: 19765773-1-16 

Képviseli: Szabó Konrád Sándor  

Fenntartó Oktatási Hivatal által kiadott azonosítója: 10149040 

E-mail cím: tiszafured@reformatus.hu 

 

II. Ajánlat tárgya:  

 

 Termék megnevezése kiszerelési egység 

 I/a teljes/félzsíros tej 2 dl 

 I/b zsíros/félzsíros ízesített tej (kakaó) 2 dl  

 I/b zsíros/félzsíros ízesített tej (csokoládés) 2 dl 

 

Felhívjuk ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatát csak a kiírt termékre tegye meg annak tükrében, 

hogy ajánlatkérő, az alábbi variációban kéri a terméket egy ellátási hét alatt:  

 



 

Hétfő I/a teljes/félzsíros tej, 

Kedd: I/b zsíros/félzsíros ízesített tej (csokoládés) 

Szerda: I/a teljes/félzsíros tej, 

Csütörtök: I/b zsíros/félzsíros ízesített tej (kakaó)  

 

III. Szolgáltatási adatok 

 

Szállítási időszak: 2021. szeptember 1. napjától 2022. június 10. napjáig.  

A szállítások tervezett gyakorisága heti 4 nap.  

A termékek tervezett kiosztásának időpontja: tanórák közötti szünetben.  

 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 340 fő továbbá 

Ellátott óvodás gyermek száma : 110 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 450 fő.  

 

Teljesítés helyszíne:  

Bán Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, AMI és Óvoda 

Jász-Nagykun-Szolnok Megye 5350 Tiszafüred, Fő út 2.  

OM azonosító: 035898 Feladatellátási helyazonosító: 001 

Képviseli: Takácsné Paksi Mária igazgató 

Tel.: 59/511-020 

 

Ajánlati ár:  

    

Termék rendelet szerinti 

kategóriája 

Termék megnevezése Kiszerelési 

egység 

Bruttó átadói ár L/Kg 

I/a teljes/félzsíros tej    

I/b zsíros/félzsíros 

ízesített tej (kakaó) 

   

I/b zsíros/félzsíros 

ízesített tej (csokoládés) 

   

 

 



 

Termékek átvétele:  

A 4 példányos szállítólevél kíséretében leszállított termékeket tanítási napokon reggel 06:00 és 

08:00 óra között tételesen veszik át a teljesítés helyszínén az intézmény által ezzel megbízott 

személyek, akik az átvételt aláírásukkal igazolják, és a szállítólevél két példányát átveszik. 

Amennyiben az átvételkor megállapítást nyer, hogy a termék minősége nem felel meg az FM 

rendelet 2. melléklete szerinti előírásnak, akkor az átvételért felelős személy köteles azt a 

szállító felé jelezni, a szállító köteles a kifogásolt terméket 1 napon belül kicserélni. Szállító a 

leszállított termékekről a működtető részére havonta egy, az átadott termék adagban kifejezett 

mennyiségét, teljesítési helyszínenként, az ellátott intézmény nevét, címét, OM azonosítóját és 

feladat ellátási hely kódját a leszállított termék megnevezését, termékkategóriáját, tej illetve 

ízesített tej esetében annak zsírtartalmát, a termékek ellenértékét, továbbá tételesen a leszállított 

termékek ellenértékének támogatástartalmát, valamint az egyes szállítások időpontjait, továbbá 

a szállítólevelek számát is tartalmazó számlát állít ki. Szállító amennyiben vállalja az 

előfinanszírozást, úgy nyertes pályázata esetén az FM rendelet értelmében a leszállított és 

kedvezményezettek részére kiosztott termék mennyisége alapján, az FM rendelet 7-16. §-a 

figyelembevételével támogatást igényelhet a Kincstártól. A termékek után járó támogatás 

összegét, a Kincstár az FM rendeletben szabályozott módon a szállító, mint kérelmező 

számlájára közvetlenül utólag téríti meg. Abban az esetben, ha a leszállított termékek bruttó 

vételára meghaladja a rendelet 15 § (2) és (3) bekezdésekben megjelölt maximum támogatási 

mértéket, a támogatás és a bruttó vételár különbözetét a fenntartó köteles megtéríteni a 

szállítónak.  

 

IV. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos feltételek:  

Ajánlatok benyújtásának határideje: 2021. május 12.  1600 óra 

 

Ajánlat benyújtásának helye és módja:  

Postai úton. Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha azok 

kézhezvételére - vagy személyesen a Tiszafüredi Református Egyházközség 5350 Tiszafüred, 

Fő út 5. - az ajánlattételihatáridő lejártáig kerül sor. 

 

Az ajánlatot zárt borítékban, egy eredeti példányban papír alapon az ajánlatevő cégszerű 

aláírásával ellátva, valamint elektronikus adathordozón kell megküldeni.  



A borítékon szerepeltetni kell a”2021/2022. évi iskolatej 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.  

 

V. Ajánlat formai és tartami követelményei 

 

Az ajánlatokat az ajánlattételi felhívás mellékleteként megküldött ajánlati adatlapon kell 

összegezni – felolvasólap – és a megfelelő helyen aláírással bélyegzővel ellátni. A 

felolvasólapot az ajánlat első lapjaként kell elhelyezni.  

- Az ajánlattevő kérdést tehet fel a beadást megelőzően ésszerű időn belül.  

- Az eljárásban ajánlatkérő nem kíván tárgyalni, hiánypótlásra nincs lehetőség. 

- Nyertes ajánlattevőként az FM rendelet szerinti rangsorolás során legtöbb pontszámot elért 

és a kért nyilatkozatok és a mellékletek hiánytalansága alapján ajánlatot tevő kerül 

kihirdetésre.  

 

VI. Ajánlatok elbírálása.  

 

Ajánlatok felbontásának időpontja: 2021. május 13. 1600 óra.  

Ajánlatok felbontásának helye: Tiszafüredi Református Egyházközség (5350 Tiszafüred, Fő út 

5.) 

Eredményhirdetés időpontja: 2021. május 14.  

A beérkező ajánlatok elbírálása 21/2017 (IV.26) FM rendeletben10 § szerint előírtak alapján 

adható pontozással történik.  

 

A pontok alapján rangsorolni kell a szállítókat. Csak a vállalt feltételek után adható pont.  

 

 

Tiszafüred, 2021. május 5. 

 

 

 Szabó Konrád Sándor 

 Lelkész - fenntartó 


