
Ajánlattételi felhívás óvodatej beszerzésére 
 
Ajánlatkérő – Fenntartó - neve: Biatorbágy Város Önkormányzata 
Ajánlatkérő címe: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor. u. 2/a. 
Képviselő neve: Tarjáni István 
Képviselő elérhetőségei: 

- telefon:  06 23 310-174 
- e-mail: hivatal@biatorbagy.hu 

Kapcsolattartó neve: Veres-Czinege Anita 
Kapcsolattartó elérhetőségei: 

- telefon: (06)70-7979141 
- e-mail: czinege.anita@biatorbagy.hu 

 
1. A beszerzés tárgya:  
Az óvoda és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021 (V. 5.) AM rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) alapján az alább megnevezett intézmény óvodásai részére 
szállítandó 2,8 %-os, 1 literes, pasztőrözött tej beszerzése hetente maximum 4 
alkalommal. Gyermekenként naponta maximum 0,25 liter tej-egyenértéknek 
megfelelő mennyiségben. 
 
2. Teljesítés helye: 

1. Intézmény neve: Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda 
Székhelyének címe: 2051 Biatorbágy, Nagy u. 29. 
OM azonosítója: 032933 
Feladatellátási helyek kódja:  
006 
001 
002 
003 
004 
Ellátandó óvodások száma: 598 

 
3. A szerződés időtartama:  

A 2022/2023. a 2023/2024. és a 2024/2025. teljes tanévre szólóan. 
 
4. Egyéb információk: 
Az ajánlatok értékelésének szempontjai és a szerződési feltételek: a Rendeletben 
meghatározott eljárásrend és feltétel-rendszer szerint. 

• Ajánlatkérőnek az ajánlattételi felhívással kapcsolatosan felmerülő ajánlattevői 
kérdéseket az ajánlatok benyújtási határidejét megelőző munkanapon 
12:00 óráig áll módjában fogadni a (06)70-7979141 telefonszámon. 

• Hiányos ajánlattétel esetén Ajánlatkérőnek jogában áll hiánypótlást kérni. 

• Az eljárásban Ajánlatkérő jogosult ajánlatát visszavonni 

Ajánlatkérő tájékoztatja a tisztelt ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőt, 
hogy ajánlattételi felhívásával több lehetséges ajánlattevőt is megkeres, 
továbbá a jelen árajánlatkérés nem minősül közbeszerzési eljárásnak. 



Az ajánlatoknak az alábbi adatokat, információkat, nyilatkozatokat szükséges 
benyújtani: 

• A Rendelet szerinti szállítási szerződés minta alapján a szállító neve, címe, 
adószáma, képviselőjének neve, elérhetőségei, kapcsolattartó neve és 
elérhetőségei. 

• A szállító nyilatkozata a Rendelet 10.§-ában foglalt pontozás rangsorolási 
kritériumok tekintetében. 

• Az ajánlattevő nyilatkozata, amennyiben büntetőjogi felelőssége tudatában 
kijelenti, hogy az ajánlatban foglalt adatok és információk hitelesek, megfelelnek 
a valóságnak és az ajánlattevőnek tárgyévben lejárt adótartozása nincs. 

• Árajánlatát úgy adja meg, hogy az a beszerzés tárgyában meghatározottakon 
túl tartalmazza a Rendelet 4. § (1) bekezdésében foglalt elnevezést is. 

• Benyújtás helye:  
o E-mailen: czinege.anita@biatorbagy.hu e-mail címre, vagy 
o Postai úton: Polgármesteri Hivatal –Veres-Czinege Anita referens 

részére, cím: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u.2/a., vagy 

• Benyújtás módja:  
o  e-mailen: 1 cégszerűen aláírt példányban, vagy 
o Postai úton vagy személyesen: 1 eredeti cégszerűen aláírt példányban, 

lezárt borítékban. 

 
5. Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos információk: 
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Rendelet 11. § (5) és (8) bekezdése 
szerinti értékeléséhez szükséges feltételekről, nevezetesen: 

- rendelkezik-e az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által engedélyezett tejipari 
feldolgozóüzemmel 

- 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak 
minősül-e 

- újrafelhasználható csomagolóanyag alkalmazását vállalja-e 
- vállalja-e az előfinanszírozást 
- vállalja-e a keletkező hulladékok szelektív gyűjtésének megvalósítását 
- az ajánlott termék szállítását milyen bruttó (ÁFÁ-val növelt) egységáron 

vállalja 
- a Rendelet 12. § (1) bekezdésében meghatározott promóciós intézkedések 

közül melyek teljesítését vállalja 
 
Az ajánlatokat zárt borítékban, egy eredeti példányban, papír alapon, az ajánlattevő 
cégszerű aláírásával ellátva, valamint elektronikusan kell megküldeni a fenntartó 
részére. 
A borítékon fel kell tüntetni: ”Óvodatej ajánlat 2022/2023. tanév”. 
Az ajánlatok személyes és postai úton történő benyújtásának helye, címe: 2051 
Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a 
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2022. május hó 10. nap; 10:00 óra. 
Az ajánlatok bontása: 2022. május hó 10. nap; 10:00 óra. 
A bontás helyszíne: megegyezik a benyújtás helyszínével.  
 
 
 



 
Fontos tudnivaló: 
 
„11. § (1): 
A fenntartó az adott tanév kezdetét megelőző május 5-éig előzetes ajánlattételi kiírást 
tesz közzé, amelyben megjelöli az ellátandó nevelési-oktatási intézményeket és azok 
adatait, és nevelési-oktatási intézményenként rögzíti a programban kiosztandó 
termékek körét, amelynek tartalmaznia kell legalább heti egy natúr terméket. E 
rendelet rendelkezései szerint elkészített ajánlattételi kiírást a közzétételtől 
számított tizenöt napon belül a fenntartó köteles tájékoztatásul megküldeni a 
miniszternek is a Kincstár honlapján közzétett közleményben megjelölt 
elektronikus levelezési címre.” 
 


