
 

AJÁNLATKÉRŐ LAP 

A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ FENNTARTÁSÁBA TARTOZÓ 

KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK 

2022/2023. TANÉV ÓVODA- ÉS ISKOLATEJ PROGRAM 

SZÁLLÍTÓI KIVÁLASZTÁSÁRA 

Ajánlatkérő neve: Baptista Szeretetszolgálat EJSZ 

Ajánlatkérő székhelye: 1111 Budapest, Budafoki út 34/b. 

Képviselő neve: dr. Szilágyi Béla elnök 

Kapcsolattartó neve: Varga Piroska gazdasági igazgatóhelyettes 

Kapcsolattartó elérhetőségei: 20/886-8446, varga.piroska@baptistasegely.hu 

A beszerzés tárgya: 2022/2023. tanévi óvoda- és iskolatej program keretében az óvoda- és iskolatej program 

szabályozásáról szóló 19/2021. (V.5.) AM rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerinti termékek feladatellátási helyekre 

történő szállítása 

Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: a Rendelet és a jelen felhívás 1. számú mellékletében 

meghatározottak szerint 

A Baptista Szeretetszolgálat EJSZ, mint Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy részajánlattételre lehetőséget 

biztosítunk azzal, hogy az ajánlattevő az ajánlatában pontosan köteles megjelölni, hogy mely feladatellátási helyeken 

vállalja a folyamatos szállítást. 

Szerződés típusa: szállítási szerződés (szállítói előfinanszírozással a Rendeletben foglalt termékkörben a Rendelet 

18. §-ban foglaltak szerint) 

Szerződés időtartama: 2022/2023. tanév 

Teljesítés helye: jelen felhívás 1. számú mellékletében felsorolt köznevelési intézmények 

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: szállítói előfinanszírozás, támogatási kérelem alapján az AM teljesít 

pénzügyileg, melyről a nyertes szállító értesíti a Baptista Szeretetszolgálatot. 

A számla kiállításának feltétele a teljesítésigazolás kiállítása. 

Az ajánlattétel benyújtásának módja: az ajánlatot a Rendelet szerinti tartalommal kérjük egy eredeti példányban, 

cégszerű aláírással és pecséttel ellátva, papír alapon, zárt borítékban, valamint elektronikus adathordozón megküldeni. 

A borítékon kérjük feltüntetni: „Iskolatej ajánlat” 

Az ajánlattétel benyújtásának határideje: 2022. május 12. 

Az ajánlattétel benyújtásának címe: Baptista Szeretetszolgálat Oktatási Intézményfenntartó Központ, 1068 

Budapest, Benczúr u. 31. 

Az ajánlatok bontásának helye és ideje: 2022. május 13. 10 óra 
Baptista Szeretetszolgálat Oktatási Intézményfenntartó Központ, 1068 Budapest, Benczúr u. 31. 

Ikt.szám: 332/05/2022. 
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Tájékoztatás: 

Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha: 

- nem érkezik ajánlat, 

- az ajánlattevők egyike sem felel meg az ajánlatkérésben foglalt feltételeknek. 

Az ajánlatok bírálati szempontja: Rendelet 11.§-a alapján 

Az ajánlatoknak legalább az alábbi adatokat, információkat és nyilatkozatok kell tartalmazniuk:  

1. A Rendelet 13. § szerinti szállítási szerződés minta előírt adattartalma alapján a szállító neve, székhelye, 
adószáma, ügyfél azonosítója, képviselőjének neve, elérhetőségei, illetve kapcsolattartó neve és 
elérhetőségei. 

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

intézmény több telephellyel is érintett, úgy az ajánlatban minden telephely címét fel kell tüntetni. 

3. Szállítói nyilatkozatok a Rendelet 11.§-ában meghatározott pontozási és rangsorolási kritériumok 

vonatkozásában: 

Csatolandó nyilatkozatok: 

Rendelet 11. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a szállító nyilatkozata arról, hogy 
- rendelkezik-e a NÉBIH által engedélyezett tejipari feldolgozóüzemmel, vagy tejtermelést folytató 

tenyészettel, vagy a szállító tulajdonosi körét vagy üzletrészét legalább 80% tulajdoni hányaddal 
tejfeldolgozó üzemmel vagy tejtermelést folytató tenyészettel rendelkező gazdasági szervezet vagy 
magánszemély birtokolja-e? 

- kistermelőnek vagy mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül-e? 

- vállalja-e az előfinanszírozást? 

- újrafelhasználható csomagolóanyag alkalmazását vállalja- e? 

- a keletkező hulladékok szelektív gyűjtésének megvalósítását vállalja-e? 
- az ajánlatában közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
- vállalja-e a folyamatos szállítást az egész tanév vonatkozásában? 
- a Rendeletben szereplő promóciós intézkedések közül melyek megvalósítását vállalja? 

4. A szállítandó termékek kiszerelése és bruttó vételára. 

5. Nyilatkozat, amelyben büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az ajánlatban foglalt adatok és 

információk hitelesek, azok megfelelnek a valóságnak. 

Az ajánlatkérés nem jelent tárgyi kötelezettségvállalást. 

Budapest, 2022. május 05. 

 

 


