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Ajánlattételi felhívás iskolagyümölcs- és zöldség 

programhoz 

 

Budakeszi Város Német Önkormányzata az iskolagyümölcs- és iskolazöldség- 

program végrehajtásáról szóló 15/2021. (III.31.) AM rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) szerinti ajánlattételi felhívást tesz közzé és iskolagyümölcs- és 

iskolazöldség beszerzés tárgyában a 2021/2022-es tanévre vonatkozóan a 

fenntartásában működő Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola 

részére. 

 

1. Ajánlatkérő 

Ajánlatkérő neve: Budakeszi Város Német Önkormányzata 

Ajánlatkérő címe: 2092 Budakeszi Fő u. 179. 

Képviselő neve: Schrotti János elnök 

Képviselő elérhetőségei: janos.schrotti@bvno.hu 

2. Kapcsolattartó 

 

neve: Cserép-Tóth Krisztina gazdasági vezető 

telefon: 06-30-4751051 

email cím:gazdasagi@wudisuli.hu 

3. Az ajánlattétel tárgya 

Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség szállítása a Rendelet alapján, az alább 

megnevezett intézmény 1-6. évfolyamos tanulói részére. 

Intézmény neve: Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola 

Székhelyének címe: 2092 Budakeszi Knáb János u. 60. 

OM azonosítója: 203426 

Ellátandó tanulók száma 1-6. osztályban: várhatóan 250 fő 
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4. Egyéb információk: 

Szerződési feltételek, az ajánlatok értékelésének szempontjai: a Rendeletben 

meghatározott feltételek és eljárás szerint. 

A szerződés időtartama: 2021/2022. tanév 

5. A pályázati anyaghoz csatolandó dokumentumok: 

Szállító neve, székhelye, adószáma, képviselőjének, kapcsolattartójának neve, 

elérhetősége 

Átláthatósági nyilatkozat 

Nyilatkozat, hogy gondoskodik a rendeletben foglalt népszerűsítési programokról 

6. A benyújtott ajánlatnak ki kell térnie az alábbiakra: 

 
- szállítás gyakorisága 

- szállítandó termékek fajtájára és a termékmennyiségekre a szállítási 

időszakokban, 

- kísérő intézkedések megnevezésére (típusa, tervezett száma) 

 

7. Az ajánlathoz az alábbi mellékleteket köteles csatolni: 

- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő átlátható szervezetnek minősül (1. 

számú melléklet) 

- Nyilatkozat köztartozás mentességről (2. számú melléklet) 

- GDPR nyilatkozat (3. számú melléklet) 

- képviseletre jogosult aláírási címpéldánya vagy annak másolata 

8. Az ajánlatok benyújtásának módja 

Az ajánlatot zárt borítékban, egy eredeti példányban, papír alapon az ajánlattevő 

cégszerű aláírásával ellátva kell megküldeni. 

A borítékon fel kell tüntetni: „ Iskolagyümölcs-program ajánlat 2021/2022-es 

tanév”. Az ajánlattételi határidőig nembontható fel. 
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9. Az ajánlatok benyújtásának helye, címe:  

Budakeszi Város Német Önkormányzata, 2092 Budakeszi Fő utca 179. 

10. Határidők: 
 

Az ajánlatok beérkezésének ideje: 2021. május 14. 

A bontás helyszíne: 2092 Budakeszi Knáb János u. 60. Budakeszi Német 

Nemzetiségi Általános Iskola igazgatói irodája. 

A bontás ideje: 2021. május 17. 

A döntés meghozatalának és az értesítés küldésének ideje: 2021.május 18. 

A megállapodás aláírásának határideje: 2021.május 20. 

 

Az ajánlattételi felhívás közzététele Budakeszi Város Német Önkormányzata 

honlapján: 

https://www.bvno.hu/, 2021. május 7. és 2021. május 14. között. 

 

 

Budakeszi, 2021. május 7. 

 

 

         Schrotti János 

               Elnök 
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