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ELŐZETES AJÁNLATTÉTELI KIÍRÁS 
 
 
 
Ajánlatkérő neve: Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala  
Postacím: 2600 Vác, Sziréna köz 7. 
Képviselő neve: Szentiványi Erika hivatalvezető  
Kapcsolattartó: Szentiványi Erika  
Telefon: +36/20/313 33 36 
E-mail: ghvac.szentivanyi@gmail.com 
 
1) Az ajánlatkérés tárgya: A csatolt mellékletben szereplő intézmények tejtermékekkel 

való ellátása, az óvodatej program keretében, a 2020/21-es tanévre. 

Pályázható termékek köre az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 
21/2017. (IV. 26.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1)-(2) bekezdésében meg-
határozott termékek: 

a) „I/a. teljes/félzsíros tej”, poharas tej, egy adagos kiszerelésben, 2,8 %-os zsírtartalom; 

b) „I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej”, poharas kakaó, egy adagos kiszerelésben; 

c) „I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej”, poharas ízesített tej 1,9%, karamellás, vaníliás; 

d) „II. gyümölcsdarabos joghurt”, gyümölcsjoghurt, egy adagos kiszerelésben; 

2) A szerződés típusa: A Rendelet 3. sz. melléklete szerinti szállítási szerződés. 

3) A szerződés időtartama: 2020. szeptember 01. - 2021. június 15. 

4) A szerződés teljesítési helye: Ajánlattevő által pályázott és elnyert intézmények. 

5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: Ajánlatkérő kizárólag szállítói előfinanszí-
rozással kíván szállítási szerződést kötni, a kifizetés utólag a rendelet és a vonatkozó egyéb 
jogszabályokban meghatározottak szerint, Ajánlattevő által benyújtott és a Kincstár által 
engedélyezett kifizetési kérelem alapján történik. 

6) Alkalmassági követelmények; Vállalkozótól elvárt kompetenciák: 

1. Szállító a teljes tanév vonatkozásában vállalja a szállítást. 
2. Szállító a teljes tanév vonatkozásában vállalja az előfinanszírozást. 
3. Szállító a Rendelet 6. sz. mellékletében meghatározott legalább 2 promóciós intézke-

dés megvalósítását vállalja. 
 
Többletpont adható a Rendelet 10. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek telje-
sülése esetén, ezek tételesen: 
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4. annak a szállítónak az ajánlatára, amely a NÉBIH által engedélyezett tejipari feldol-
gozó üzemmel vagy tejtermelést folytató tenyészettel rendelkezik, vagy amelynek 
tulajdonosi körét vagy üzletrészét legalább 80% tulajdoni hányaddal tejfeldol-
gozó üzemmel vagy tejtermelést folytató tenyészettel rendelkező gazdasági szerve-
zet vagy magánszemély birtokolja, 9 pont adható; 

5. annak a szállítónak az ajánlatára, amely a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás 
és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet értelmében kister-
melő, vagy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 
XXXIV. törvény 3. §-a alapján mikro-, kis- és középvállalkozás, 9 pont adható; 

6. ha az ajánlattételi kiírásban az egyes intézmények kapcsán a fenntartó a rögzített ter-
mékkörből kettőnél több termék szállítását írja elő, akkor a beérkezett ajánlatokban az 
egy ellátási hét viszonylatában a legnagyobb termékvariációt biztosító feldolgozó 
vagy feldolgozók részére 7 pont adható; 

7. annak a feldolgozónak az ajánlatára, amelyben a feldolgozó a hulladékról szóló 2012. 
évi CLXXXV. törvény szerint meghatározott újrafelhasználható csomagolóanyag al-
kalmazását vállalja, 7 pont adható; 

8. ha a szállító vállalja az előfinanszírozást, akkor részére 8 pont adható; 
9. annak a feldolgozónak az ajánlatára, amelyben a feldolgozó a keletkező hulladékok 

szelektív gyűjtésének megvalósítását vállalja, 5 pont adható; 
10. annak a szállítónak az ajánlatára, amely hetente egynél több kiosztási napra vállalja 

natúr termék szállítását, heti 2 kiosztási nap esetén 5 pont, heti 3 kiosztási nap esetén 7 
pont, heti 4 kiosztási nap esetén 9 pont adható.  
 

7) Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok: 

I. Adó- és köztartozás mentességről szóló igazolás (NAV „0”-ás igazolás) / vagy köz-
tartozásmentes adózókról szóló NAV adatbázisból igazolás; 

II. Aláírási címpéldány, aláírás minta; 
III. Az ajánlattevő azon nyilatkozata, hogy mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minő-

sül-e. 
IV. 2 db a partner (megrendelő) által cégszerűen ellenjegyzett referencia igazolás; 
V. Szállító képviselőjének cégszerűen (pecsét, aláírás) ellenjegyzett nyilatkozata, az al-

kalmassági feltételek közül a 6.) pont „Alkalmassági követelmények; Vállalkozótól 
elvárt kompetenciák” 1.-5., és 7.-9. alpontok vonatkozásában; 

VI. Amennyiben a szállító képviselővel jár el, úgy kérjük, hogy a képviseleti jogot külön 
okiratba foglalt meghatalmazáson igazolja az eljáró természetes vagy jogi személy. 
A meghatalmazást elegendő a meghatalmazó cégszerű aláírásával ellátni. 

8) Az ajánlatok beérkezésének határideje: 

2020. május 12., 11:00 óra 

9) Az ajánlatok benyújtásának címe: 

Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala Vác Sziréna köz 7. 

10) Az ajánlatok benyújtásának módja: 

Az ajánlat benyújtása postai úton, vagy személyesen a Vác Város Önkormányzat Gaz-
dasági Hivatala titkárságán, átadás-átvételi igazolással történik. Az ajánlatokat egy ere-
deti példányban, cégszerű aláírással ellátva, papír alapon, zárt borítékban, ÉS elektroni-
kus adathordozón kell megküldeni. 

A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét, és az alábbi szöveget: 
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„AJÁNLAT – Iskolatej program 2020/21-es tanév – 2020. május 12. 11:00 ÓRÁIG 
FELBONTANI TILOS” 

11) Az ajánlat bontásának helye és ideje: 

Helye: Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala, Vezetői Iroda  

Ideje: 2020. május 12. 11:00 óra 

Az Ajánlatkérő a Rendelet 10. § (9) bekezdése alapján ezúton meghívja Ajánlattevőket 
a bontásra. 

12) Hiánypótlás lehetősége: Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a csatolandó dokumen-
tumok vonatkozásában biztosítja. 

13) Ajánlati ár: 

Az Ajánlatkérő biztosítja a részajánlat tételi lehetőséget a pályázható termékkörök vonatkozá-
sában. 

Az ajánlati árat kérjük meghatározni az alábbiak szerint: 

Termékkategória Bruttó egységár 
„I/a. teljes/félzsíros tej”, poharas 
tej 2,8% 

…. Ft/dl 

„I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej”, 
poharas kakaó 1,9% 

…. Ft/dl 

„I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej”, 
poharas ízesített tej 1,9% (kara-
mellás, vaníliás) 

…. Ft/dl 

„II. gyümölcsdarabos joghurt”, 
gyümölcsjoghurt 

…. Ft/kg 

 
 
14) Az ajánlatok értékelési szempontja: 

Az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot választja. 
Ha egy nevelési-oktatási intézmény ellátására több szállító tesz ajánlatot, akkor a szállítókat 
Ajánlatkérő rangsorolja a Rendelet 10. § (4), (5), (7) bekezdései alapján. 

 
15) Tájékoztatás: 

Eredménytelen az eljárás ha: 
- nincs ajánlat, 
- az ajánlattevők egyike sem felel meg az ajánlatkérésben foglalt feltételeknek. 

 
A programot népszerűsítő plakátról a Rendelet a 20. § (1)-(2) bekezdései rendelkeznek, e sze-
rint: 

20. § (1) A programban részt vevő intézménynek a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bi-
zottsági rendelet Mellékletében foglalt minimumfeltételeknek megfelelő programot népszerű-
sítő plakátot kell elhelyeznie az intézmény főbejáratánál. 

(2) A népszerűsítő plakát gyártásáról, intézménybe történő szállításáról, annak esetleges 
pótlásáról a szállítónak kell gondoskodnia. 
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Az ajánlatok elbírálásáról és a nyertes személyéről az ajánlatkérő az ajánlattevőket postai, vagy 
elektronikus úton értesíti. 
 
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az eljárást bármikor eredménytelenné nyilvánítsa. 
 
Felhívom az Ajánlattevő szíves figyelmét, hogy jelen ajánlatkérés a Ptk. 6:74 § (2) bekezdés 
alapján nem von maga után szerződéskötési kötelezettséget az Ajánlatkérő részéről. 
 
Felhívom az Ajánlattevő szíves figyelmét, hogy jelen ajánlattétel eredményeként kötött szerző-
dés feltételes, a szerződés a Kincstár jóváhagyása nélkül semmisnek minősül. Ez esetben a 
szerződés szállítót nem kötelezi szállítása, Megrendelőt nem kötelezi megrendelésre. 
 
 
Vác, 2020. május 5. 
 
  
 Szentiványi Erika sk. 
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Óvodatej  program intézményi lista 2020/21 tanév 
 

OM Intézmény neve  Címe Szállítási napok 

032742 
Váci Alsóvárosi Óvoda  

(3 óvoda) 
2600 Vác, Vám utca 11. 

Hétfő, Kedd, Szerda,  
Csütörtök 

 - Kölcsey utcai Tagóvoda 2600 Vác, Kölcsey utca 4. 
Hétfő, Kedd, Szerda,  

Csütörtök 

 - Kertész utcai Tagóvoda 2600 Vác, Kertész utca 9. 
Hétfő, Kedd, Szerda,  

Csütörtök 

032734 Váci Deákvári Óvoda (4 óvoda) 2600 Vác, Deákvári főút 34. 
Hétfő, Kedd, Szerda,  

Csütörtök 

 - Diófa utcai Tagóvoda 2600 Vác, Diófa utca 1. 
Hétfő, Kedd, Szerda,  

Csütörtök 

 - Sirály utcai Tagóvoda 2600 Vác, Sirály utca 7. 
Hétfő, Kedd, Szerda,  

Csütörtök 

 - Újhegyi úti Tagóvoda 2600 Vác, Újhegyi út 46. 
Hétfő, Kedd, Szerda,  

Csütörtök 
032736 Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda 

(4 Óvoda) 
2600 Vác, Nyár utca 1. Hétfő, Kedd, Szerda,  

Csütörtök 
 - Eötvös utcai Tagóvoda 2600 Vác, Eötvös utca 3. Hétfő, Kedd, Szerda,  

Csütörtök 
 - Csányi körúti Tagóvoda 2600 Vác, Dr. Csányi L. 

körút 13. 
Hétfő, Kedd, Szerda,  

Csütörtök 
 - Hársfa utcai Tagóvoda 2600 Vác, Hársfa utca 4. Hétfő, Kedd, Szerda,  

Csütörtök 
 
 
 


