
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Ajánlattevők! 

 

 

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 

„Óvodatej program – Óvodatej beszerzése óvodai nevelésben 

részeső gyermekek részére” 

tárgyú 

 

beszerzési eljárás ajánlati felhívása 
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának jelen felhívás rendelkezésre 

bocsátásával az a célja, hogy az Ajánlattevők számára elősegítse, és ezáltal sikeressé tegye az 

ajánlattételt. Ezen cél elérése érdekében az ajánlati felhívás tartalmaz minden olyan adatot és 

tényt, amely az ajánlatok elkészítéséhez, így a megalapozott ajánlattételhez szükséges. 

 

Az ajánlattevők ajánlatuk benyújtásával teljes egészében elfogadják jelen ajánlati felhívás 

valamennyi feltételét. Az ajánlatok összeállításánál az ajánlati felhívásban foglaltak szerint 

kell az ajánlattevőnek eljárni.  

 

Az ajánlatokat az alábbi helyre kell benyújtani: 

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Szociális és Köznevelési Osztály 

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „C” épület I. em. 97/B. szoba 

 

A fenti helyen kívül benyújtott ajánlatok beérkezéséért az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. 

 

 

A beszerzés tárgya, mennyisége 

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén lévő önkormányzati fenntartású óvodák részére 

2022. augusztus 01. és 2023. július 31. közötti nevelési napokon 3609 óvodai nevelésben 

részesülő gyermek részére az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. 

(V.5.) AM rendeletben (továbbiakban: AM rendelet) meghatározott tejtermékek heti 2 

nevelési nap vonatkozásában történő szállítása.  

Mennyiség tekintetében ± 10% eltérés előfordulhat. 

 

Határidők 

 

1. Ajánlattételi határidő: 

 2022. május 12. 10:00 óra 

 

2. Ajánlat felbontásának időpontja: 

 2022. május 12. 10:10 óra 

 

3. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás határideje: 

 2022. május 20. 

 

4. Szerződéskötés tervezett ideje: 

2022. május 24. 

 

5. A teljesítés időtartama: 

2022. augusztus 01. – 2023. július 31. 

 

 6. Ajánlati kötöttség időtartama: 

Az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 nap 
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Az ellátandó nevelési-oktatási intézmények, kiosztandó termékek köre 

 

Eszterlánc Északi Óvoda Tas u.1-3. 033092001 159

Kerekerdő  Tagintézmény Sóstói u.31. 033092008 122

Nyitnikék Tagintézmény Sóstóhegy Kertész utca 15. 033092007 135

Napsugár Tagintézmény Stadion u.32/a. 033092009 89

Gyermekmosoly Tagintézmény,  Május 1 tér 3. 033092002 144

Homokvár Tagitnézmény,  Homok sor 15. 033092003 103

Posta úti Telephely,  Sóstóhegy Posta utca 2. 033092004 26

Gyöngyszem Tagintézmény,   Krúdy Gy.u.27. 033092005 144

Csillagszem Tagintézmény,Kollégium u.50. 033092006 106

Búzaszem  Nyugati ÓvodaBúza u.7. 033101001 196

Aranykörte Tagintézmény Körte u.41. 033101003 161

Városmajori Tagintézmény Városmajor u.1. 033101004 148

Gyermekkert Tagintézmény Tőke u.3. 033101005 92

Benczúr téri Tagintézmény,   Benczúr tér 20. 033101002 71

Gyermekek Háza  Déli Óvoda Kereszt u.8. 033090001 156

Virág Utcai Tagintézmény Virág u.67. 033090002 127

Kincskereső Tagintézmény Árpád u.50/E 033090003 61

Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény Dugonics u.16. 033090004 145

Bóbita Tagintézmény Vécsey-köz 4. 033090005 46

Pitypang Tagintézmény,  Vécsey köz 27. 033090006 83

Butyka Telephely,   Bajcsy Zs.u.12. 033090007 37

Rozsrétbokor Telephely, Rozsrétbokori út 15-17. 033090008 34

Kassat Telephely,     Kassa u.25-27. 033090009 55

Mandabokor Telephely,   Mandabokori út 23/A 033090010 25

Felsősima Telephely, Furulya utca 3. 033090011 13

Manóvár Tagintézmény,   Tünde u.2/b 033090012 70

Tündérkert Keleti Óvoda Kert köz 8. 033127001 211

Ligeti  Tagintézmény Liszt F. u.32-34. 033127003 94

Kikelet  Tagintézmény Fazekas J.tér 25. 033127004 162

Nefelejcs Tagintézmény Oros Deák F.u.2. 033127005 82

Margaréta  Tagintézmény Fazekes J.tér 14. 033127006 203

Százszorszép Tagintézmény Pitypang utca 2/A 033127007 142

Koszorú úti Telephely,  Kistelekiszőlő Koszorú u. 033127002 35

Élet úti Telephely,  Oros, Élet u. 30. 033127008 51

Orgonasíp Tagintézmény (Kórházi óvoda) 033127009 81

- 3609
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Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos információk 

 

Az ajánlatokat zárt borítékban, egy eredeti példányban „Óvodatej program – Óvodatej 

beszerzése óvodai nevelésben részesülő gyermekek részére - Az ajánlat 2022. 05. 12. 

10:10 óráig nem bontható fel” megjelöléssel - 2022. 05. 12-én 10 óra 00 percig lehet 

benyújtani a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztálya részére (4400 

Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz. I. em. „C” ép. 97/B. szoba). Az ajánlatokat (azonos 

tartalommal) a benyújtást megelőzően e-mailben is meg kell küldeni az 

nyhszoc@nyiregyhaza.hu e-mail címre, aminek tartalmaznia kell az árajánlat szerkeszthető 

változatát is. 

 

Az ajánlatot cégszerűen aláírva, magyar nyelven 1 eredeti példányban kérjük benyújtani. 

 

Az ajánlatok felbontásának ideje, és helye 

  

Az ajánlatok borítékbontására közvetlenül az ajánlattételi határidő lejártát követően kerül sor, 

2022. 05. 12.-én 10 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési 

Osztályán (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz. I. em. „C” ép. 97/B. szoba). 

Az ajánlattételi határidő elmulasztása az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után.  

Az ajánlatok felbontása az ajánlattevők, valamint az ajánlatkérő megjelent képviselői 

jelenlétében történik. Az ajánlatok bontásáról bontási jegyzőkönyv készül. 

 

Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás módja 

 

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről írásban tájékoztatja az ajánlattevőket. 

 

 

 Az ajánlat költségei 

 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az 

ajánlattevőnek kell viselnie az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül. Az 

ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel 

kapcsolatban. 

 

Az ajánlattétel nyelve 

 

Az ajánlattétel nyelve: magyar. 

Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat magyar 

nyelven kell elkészíteni.  

 

Kötelező mellékletek 

 

Az Ajánlattevő az alábbi mellékleteket köteles csatolni az ajánlatához:  

  

• A mellékelt felolvasólap (melyet az ajánlat elején kell elhelyezni) értelemszerűen 

kitöltve; 

• A cégkivonatban rögzített képviselő aláírási címpéldánya/aláírás mintája egyszerű 

másolata (ha az ajánlatot aláíró vagy szignáló ettől eltérő személy teljes bizonyító 

mailto:nyhszoc@nyiregyhaza.hu


 5 

erejű magánokiratba foglalt meghatalmazása, amely tartalmazza a meghatalmazott 

aláírását is); 

• Ajánlattevő nyilatkozata, mely szerint a feladat ellátásához szükséges szakértelemmel, 

szakmai tapasztalattal, engedélyekkel, bejegyzett tevékenységi körrel rendelkezik 

(figyelemmel különösen az AM rendeletben foglalt valamennyi követelményekre) 

• a kiírási feltételek elfogadására tett nyilatkozat, 

• az ajánlati kötöttség időtartamának elfogadására tett nyilatkozat, 

• nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő ellen nincs folyamatban végrehajtási, csőd, 

felszámolási, végelszámolási eljárás, 

• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény szerint átlátható szervezetnek minősül, 

• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a legutolsó lezárt üzleti év pénzügyi beszámolója a 

céginformációs szolgálat honlapján megismerhető-e, amennyiben nem, akkor kérjük 

csatolni. 

• ÁFA alanyiságra vonatkozó nyilatkozat.  

• nyilatkozat, mely szerint az ajánlattevő az ajánlatkérővel, és jelen beszerzés kapcsán 

eljáró személyekkel összeférhetetlenséget, vagy a verseny tisztaságának sérelmét 

eredményező kapcsolatban nem áll.  

 

 

Ajánlattevő köteles nyilatkozni továbbá: 

 

• az ajánlattevő vállalja, hogy AM rendelet 9. § szerinti előzetes jóváhagyással 

rendelkezni fog, 

• az ajánlattevő vállalja, hogy az AM rendelet szerinti valamennyi, a szerződéskötéshez 

szükséges feltétellel rendelkezni fog, illetve azt határidőben biztosítja, 

• az AM rendelet 7. § értelmében az Ajánlattevő által megajánlott termékek megfelelnek 

az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendeletben, és az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak 

megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendeletben (a továbbiakban: 853/2004/EK rendelet) foglaltaknak, így különösen 

annak a követelménynek, hogy a termékeket a 853/2004/EK rendelet szerint 

engedélyezett üzemben állították elő, továbbá megfelelnek a 853/2004/EK rendelet 

II. Melléklet I. Szakaszában meghatározott jelölési előírásoknak. 

 

Elbírálási szempont 

 

Ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szerint értékeli. 

Ajánlatkérő az AM rendelet 11. § (5) bekezdés alapján az alábbiak szerint végzi a kérelmezők 

rangsorolását:  

a) annak a kérelmezőnek az ajánlatára, amely az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által 

engedélyezett tejipari feldolgozóüzemmel 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, legfeljebb 9 pont adható; 

b) annak a kérelmezőnek az ajánlatára, amely a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és 

-értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 2. § 1. pontja szerinti 

kistermelő, vagy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 

XXXIV. törvény 3. §-a alapján mikro-, kis- és középvállalkozás, legfeljebb 9 pont adható; 
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c) ha az ajánlattételi kiírásban az egyes nevelési-oktatási intézmények kapcsán a fenntartó a 

rögzített termékkörből kettőnél több termék szállítását írja elő, akkor a beérkezett 

ajánlatokban az egy ellátási hét viszonylatában a legnagyobb termékvariációt biztosító 

feldolgozó vagy feldolgozók részére legfeljebb 7 pont adható; 

d) annak a feldolgozónak az ajánlatára, amelyben a feldolgozó a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény szerint meghatározott újrafelhasználható csomagolóanyag alkalmazását 

vállalja, legfeljebb 7 pont adható; 

e) ha a kérelmező vállalja az előfinanszírozást, akkor részére, legfeljebb 8 pont adható; 

f) annak a feldolgozónak az ajánlatára, amelyben a feldolgozó a keletkező hulladékok 

szelektív gyűjtésének megvalósítását vállalja, legfeljebb 5 pont adható; 

g) annak a kérelmezőnek az ajánlatára, amely hetente egynél több kiosztási napra vállalja 

natúr termék („I/a. teljes/félzsíros tej”, „I/a. zsírszegény tej”, „I/c. natúr joghurt” és „I/c. natúr 

kefir”) szállítását, heti 2 kiosztási nap esetén 5 pontot, heti 3 kiosztási nap esetén 7 pontot, 

heti 4 kiosztási nap esetén 9 pontot kell adni. 

 

A bírálat során az AM rendelet 4.§ (1) bekezdés szerint vállalt termékek esetében az egyes 

termékek ára tekintetében az AM rendelet 11.§ (6) bekezdése szerinti pontrendszer 

alkalmazandó. 

 

Az AM rendelet 12. § (1) bekezdésében meghatározott promóciós intézkedések közül az 

ellátandó valamennyi nevelési-oktatási intézményre vonatkozóan ajánlattevőnek legalább két 

intézkedést vállalnia kell. Minden további vállalás esetén 0.5 pont adható.  

 

Pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei 

 

Nyertes ajánlattevővel a jelen ajánlati felhívásban foglalt feladatok teljesítésére vonatkozóan 

szállítási szerződés megkötésére kerül sor. Az ellenszolgáltatás teljesítésének további 

feltételeit az AM rendelet szabályozza. 

 

 

További feltételek és információk 

 

1) A támogatható termékek körét az AM rendelet 4. § (1) bekezdése szabályozza.  

 

2) Az ajánlat érvényességének feltétele:  

a) Az ajánlati feltételek betartása, 

b) A kötelező mellékletek csatolása. 

 

3) Az ajánlatkérő a ’Kötelező mellékletek’ pontban foglalt dokumentumok tekintetében 

teljes körűen, egy alkalommal hiánypótlást biztosít. 

4) Ajánlatkérő a szerződés megkötésének megtagadásának jogát már jelen felhívással 

egyidejűleg kiköti. 

 

A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az AM rendeletben foglalt 

rendelkezések az irányadóak. 

 

 

Jelen ajánlati felhívás megküldésének napja: 2022. 05.05. napja 
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Felolvasólap 

1.  Ajánlattevő  

neve:  

székhelye:  

hivatalos képviselőjének neve:   

telefonszáma:   

telefaxszáma:  

e-mail címe:  

bankszámlaszáma:   

adószáma:   

nyilvántartási száma:  

2.  

Értékelési szempontok: 

 

1. Megajánlott termékek mennyiségi 

egység ára termékenként (bruttó HUF)  

 

2. az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 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 (igen/nem) 

 

3. a kistermelői élelmiszer-termelés, -

előállítás és - értékesítés feltételeiről szóló 

52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 2. § 1. 

pontja szerinti kistermelő vagy a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 

törvény 3. §-a alapján mikro-, kis- és 

középvállalkozás (Igen/Nem) 

 

4. Nagyobb termékvariációt tud biztosítani 

egy ellátási hét alatt (Igen/Nem; Igen 

válasz esetén a termékek felsorolása) 

 

5. a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény szerint meghatározott 

újrafelhasználható csomagolóanyag 

alkalmazását vállalja (Igen/Nem) 

 

6. A szerződés teljes időtartamára vállalja 

az előfinanszírozást (Igen/Nem) 
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7.A keletkező hulladékok szelektív 

gyűjtésének megvalósítását vállalja 

(Igen/Nem) 

 

8. Promóciós intézkedések vállalása 

(Igen/Nem; Igen válasz esetén az 

intézkedések felsorolása) 

 

 

Kelt: 

 cégszerű aláírás 

 

Megjegyzés: A bontási eljáráson az 1. és 2. alatt kiemelten szedett sorok kerülnek felolvasásra.  

 

 


