
NÉMET NEMEZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BIATORBÁGY 
 
 

Ajánlattételi felhívás 

Iskolagyümölcs program – 2022/23-as nevelési év 
 
 

Ajánlatkérő neve: Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 

Ajánlatkérő neve: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A. 

Képviseli: Wéber Ferencné, elnök 

Elérhetőség: nemet.nemzetiseg@biatorbagy.hu 

Mobil: +36/30/516-7763 

 
A beszerzési eljárás tárgya: 
Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program szabályozásáról szóló 15/2021. (III.31.) AM 
rendelet (továbbiakban: AM rendelet) alapján az ajánlattételi felhívásban szereplő iskolák, 
tagiskolák, telephelyek részére, a feltüntetett tanulói létszám - valamennyi iskolában 
kiosztandó, a rendeletnek megfelelő - termékek körére vonatkozóan. 

 
Ellátandó intézmény: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 2022/2023-as 
nevelési évben várható létszáma: 450 fő 

 
A teljesítés helye: 2051 Biatorbágy, Karinthy Frigyes u. 4. 

 
A szerződés időtartama: 1+2 tanév (2022/23, 2023/24 és 2024/25 nevelési évek), iskolai 
elégedettség függvényében. 
A szerződés típusa: Szállítási szerződés (az AM rendelet szerint) 
Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: Az ajánlattételi felhívás és a 
rendeletben meghatározott eljárás és minőségi előírások szerint. 

 
Az ajánlattétel benyújtásának módja: Az ajánlatokat személyesen vagy postai úton zárt, 
sértetlen borítékban, papír alapon, az ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátva egy eredeti 
példányban kell megküldeni az ajánlatkérő részére. 

 
Az ajánlattétel beérkezésének határideje: 2022. május 13. (szerda) 

 
Az ajánlatok benyújtásának címe: Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy, 2051 
Biatorbágy, Baross G. u. 2/A. 
Amennyiben az ajánlattevő postai kézbesítés útján kíván ajánlatot tenni, legyen figyelemmel 
e kézbesítési mód sajátosságaira, tekintettel arra, hogy ajánlatkérőnek a jelen ajánlattételi 
felhívásban meghatározott határidőig beérkezett árajánlatokat áll módjában elbírálni. Az 
ajánlatot tartalmazó postai küldemények esetleges elvesztéséből vagy téves kézbesítéséből 
eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 
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A borítékra kérjük az alábbiakat rögzíteni: “Ritsmann Iskolagyümölcs ajánlat”  
Az eljárás nyelve magyar. 

 

Az ajánlatok elbírálásának szempontja: Amennyiben több szállító tesz ajánlatot, akkor a 
szállítókat rangsorolni kell az AM rendelet 11. § (5) bekezdés rögzített szempontok és azokhoz 
rendelt pontozás figyelembevételével. Nyertes ajánlattevőként a rendelet szerinti valamint a 
jelen ajánlati kiírásban rögzített értékelési szempontonként az első ranghelyre sorolt 
Ajánlattévővel kíván szerződést kötni. Amennyiben az első ranghelyre sorolt Ajánlattévővel a 
szerződéskötés az Ajánlattévő érdekkörében felmerülő oknál fogva nem jön létre, úgy 
Ajánlatkérő – valamennyi feltétel fennállása esetén – a második ranghelyre sorolt 
Ajánlattévővel kíván szerződést kötni. 

 
 

Az ajánlatok bontásának helye és időpontja: 
Helyszín: Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola (2051 Biatorbágy, Karinthy 
Frigyes u. 4.) 
Bontás időpontja: 2022. május 14. nap 17:00 óra 
A bontási eljárás nyilvános. A bontáson részt vevők a felolvasólapba betekinthetnek. 

Az ajánlatkérő döntést hoz legkésőbb 2022. május 15. 

Az ajánlattételre vonatkozó szabályokat az AM rendelet tartalmazza. 

Jelen ajánlattételi kiírás közzétételének napja: 2022. 05.05 
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