ISTENMEZEJE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

Ügyiratszám: IM/431/2022.

Ajánlattételi felhívás óvodatej beszerzésére

Ajánlatkérő – fenntartó – neve:

Istenmezeje Község Önkormányzata

Ajánlatkérő címe:

3253 Istenmezeje, Nefelejcs utca 18.

Képviselője:

Nagy-Szú Péter – polgármester

Kapcsolattartó neve, elérhetősége: Hegyaljai Erika – óvodavezető,
tel: 06-36/369-944, email: oviim12@gmail.com
A beszerzés tárgya:
Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19//2021. (V.5.) AM rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) alapján az alább megnevezett intézmény óvodatejjel történő ellátása.
A teljesítés helye:
Szállítási cím:

Istenmezejei Tündérkert Óvoda,
3253 Istenmezeje, Nefelejcs utca 18/A.

OM azonosító:

202911

Létszám:

32 fő

Termékkör:

2,8 % (m/m) zsírtartalmú, 1 literes pasztőrözött tej

Ellátási időszak:

a 2022/2023.; a 2023/2024. és a 2024/2025. teljes tanév

Egyéb előírások:
Az ajánlatok értéskelésének szempontjai és a szerződési feltételek meghatározása a
Rendeletben meghatározott feltételrendszer és eljárásrend szerint történik.
Ajánlatkérőnek az ajánlattételi felhívással kapcsolatosan felmerülő ajánlattevői kérdéseket az
ajánlatok benyújtási határidejét megelőző munkanapon 12:00 óráig áll módjában fogadni a
36/369-944-es telefonszámon.
Jelen árajánlatkérés nem minősül közbeszerzési eljárásnak.

Levelezési cím:
Istenmezeje Község Önkormányzata
3253 Istenmezeje, Nefelejcs u. 18., Tel./fax:36/369-053, 572-200
e-mail: polghiv@istenmezeje.hu

Ajánlatok benyújtásával kapcsolatos információk:
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Rendelet 11. § (5) és (8) bekezdései szerinti
értékeléshez szükséges feltételekről, nevezetesen:
 rendelkezik-e az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által engedélyezett tejipari
feldolgozóüzemmel vagy tejtermelést folytató tenyészüzemmel;
 az ajánlattevő tulajdonosi körét vagy üzletrészét legalább 80% tulajdoni hányaddal
tejfeldolgozó üzemmel vagy tejtermelést folytató tenyészettel rendelkező gazdasági
szervezet vagy magánszemély birtokolja-e;
 a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és –értékesítés feltételeiről szóló 52/2010.
(IV.30.) FVM rendelet 2. § 1. pontja szerinti kistermelőnek, vagy a kis-és
középvállalkozások, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a
alapján mikro, kis- és középvállalkozásnak minősül-e;
 újrafelhasználható csomagolóanyag alkalmazását vállalja-e;
 vállalja-e az előfinanszírozást;
 vállalja-e a keletkező hulladékok szelektív gyűjtésének megvalósítását;
 az ajánlatban szereplő termékek bruttó (ÁFÁ-val növelt) ára;
 a Rendelet 12. § (1) bekezdése szerinti promóciós intézkedések közül melyek teljesítését
vállalja (legalább 2)
Az ajánlatokat zárt borítékban, egy eredeti példányban, papír alapon, az ajánlattevő cégszerű
aláírásával ellátva, valamint elektronikus adathordozón kell megküldeni a fenntartó részére.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Óvodatej ajánlat”
Az ajánlatok benyújtásának helye, címe: Istenmezeje Község Önkormányzata, 3253
Istenmezeje, Nefelejcs utca 18.
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2022. május 10.
Az ajánlatok bontásának ideje: 2022. május 11. 10.00 óra
A bontás helyszíne: Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági irodája, 3253
Istenmezeje, Nefelejcs utca 18.
Az ajánlattevő a bontásnál jelen lehet, külön meghívó nem kerül kibocsátásra. Az ajánlatok
bontásáról bontási jegyzőkönyv készül. Ha az ajánlattevő az ajánlatok bontásánál nem tud
megjelenni, a bontási jegyzőkönyvet a fenntartónál megtekintheti.
Istenmezeje, 2022. május 4.

Nagy-Szú Péter
polgármester

