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Ajánlattételi felhívás iskolatej programhoz 

 

Budakeszi Város Német Önkormányzata ajánlattételi felhívást tesz közzé köznevelési 

intézményének iskolatejjel való ellátásához a 2021/2022-es tanévre. Az ajánlatok 

benyújtásának határideje 2021. május 12. 

Budakeszi Város Német Önkormányzata, mint köznevelési intézményfenntartó, az óvoda- és 

iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet 10. § (1) bekezdése 

értelmében ajánlattételi felhívást tesz közzé az iskolatej programban való részvétel érdekében. 

I. Ellátandó intézmény: 

Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola 

Pest megye 

2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.  

OM azonosítója: 203426 

képviselője: Gölcz Mira 

ellátott általános iskolai tanulók száma (székhely): 327 fő 

SNI-s tanulók létszáma: 9 fő 

 

II. A programban kiosztandó termékek: 

 félzsíros tej 0,2 l/pohár kiszerelésben heti 1 alkalommal 

 félzsíros ízesített tej (kakaó, karamell stb.) 0,2 l/pohár kiszerelésben heti 2 alkalommal 

 gyümölcsleves/ízesített v. gyümölcsdarabos joghurt, 125 g/pohár kiszerelésben heti 1 

alkalommal 

III. Egyéb feltételek: 

 az ajánlattevőnek biztosítania kell a napi szállítást az intézménnyel egyeztetett 

rendben, 

 az ajánlatban minden olyan adatot és információt szükséges megadni, amelyek alapján 

az ajánlat a rendeletben foglaltak szerint értékelhető és elbírálható lesz. 

IV. Adminisztratív információk: 

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2021. május 12. 
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Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton az alábbi elérhetőségen (zárt 

borítékon tüntessék fel, hogy „Iskolatej program”): 

Budakeszi Város Német Önkormányzata, 2092 Budakeszi, Fő u. 179. 

kapcsolattartó neve: Cserép-Tóth Krisztina 

kapcsolattartó e-mail címe: gazdasagi@wudisuli.hu 

kapcsolattartó telefonszáma: 06-30/4751051 

Az ajánlatok bontásának időpontja: 2021. május 17. 

Az ajánlatok beérkezését követően a pályázókat értesítjük az ajánlatok bontásának módjáról, 

pontos idejéről. 

 Az ajánlatok bontásának helyszíne: Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola 

igazgatói irodája, 2092 Budakeszi Knáb János u. 60. 

Az ajánlattételre vonatkozó szabályokat az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 

201/2017. (IV. 26.) FM rendelet tartalmazza. 

Az ajánlattételi felhívás közzététele Budakeszi Város Német Önkormányzata honlapján: 

https://www.bvno.hu/, 2021. május 5. és 2021. május 12. között. 

 

 

Budakeszi, 2021. május 5. 

 

 

         Schrotti János 

               Elnök 
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