Ajánlattételi felhívás iskolatej szállítására
A Tiszántúli Református Egyházkerület, mint fenntartó az óvoda- és iskolatej program
szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26. ) FM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltaknak
megfelelően, a fenntartásában működő alább megnevetett intézmény tanulói számára a 2021-22. tanév
során történő iskolatej szállításra az alábbi ajánlattételi felhívást tesz közzé.
Ajánlatkérő neve: Tiszántúli Református Egyházkerület
Ajánlatkérő címe: 4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
Ajánlatkérő képviselője: Dr. Fekete Károly püspök
Elérhetőségek: 06 52 614-060
tiszantul@reformatus.hu
Az ellátandó intézmény adatai:
Név: Kunmadarasi Református Általános Iskola és Óvoda
Székhely: 5321 Kunmadaras, Kálvin út 2.
OM azonosító: 200016
Feladatellátási hely azonosító: 001 általános iskola, 003 óvoda
Várható általános iskolai tanulók száma: 154 fő
Várható SNI általános iskolai tanulók száma: --Várható óvodás gyermekek száma: 62 fő
Várható SNI óvodás gyermekek száma: --Várható összes kedvezményezett száma: …. fő
Szerződés időtartama: 2021/2022. tanév
A program során szállítandó termékek köre általános iskolai tanulók számára:
„I/a. teljes/félzsíros tej” (2 dl-es, 2,8 %-os, poharas tej)
„I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej” (2 dl-es, poharas kakaós tej, csokoládés tej)
„II. gyümölcsdarabos joghurt” (több féle ízben)
„III. ömlesztett sajt” kategória (50g/adag ömlesztett sajt)
A program során szállítandó termékek köre óvodás gyermekek számára:
I/a. teljes/félzsíros tej
helyszíne: Kunmadaras, Petőfi u. 11.
Egyéb feltételek:
A felhívás egy héten legfeljebb négy tanítási napon, végső kedvezményezettenként és tanítási naponként
legfeljebb 0,25 liter tejegyenértéknek megfelelő, a rendeletben meghatározott és kiosztott tejtermék
biztosítására vonatkozik.
az ajánlatban minden olyan adatot meg kell adni, amelyek alapján az ajánlat a Rendelet
10. § (4) és (5) bekezdésében foglaltak szerint értékelhető lesz.
Adminisztratív információk:
- az ajánlatot az alábbi címre kérjük beküldeni: 4026 Debrecen, Kálvin tér 17.,
- az ajánlatot a Rendelet 10. § (9) bekezdésének megfelelő formában kell benyújtani,
- ajánlattétel beérkezési határideje: 2021. május 12. 16 óra
- az ajánlatok bontása nyilvános, a bontás időpontja: 2021. május 14. 9 óra,
- az ajánlatok bontásának helyszíne: Gazdasági Hivatal /Debrecen, Fűvészkert u. 4. I. emelet/

