
Ajánlattételi kiírás 

a 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet alapján, 

az óvoda- és iskolatej program keretében termékek szállítására, 

a 2018/19. tanévben 

 

1. Az ajánlattételi kiírást közzétevő Fenntartó (Ajánlatkérő) neve, címe, telefonszáma, fax 

száma, e-mail címe, kapcsolattartója, kapcsolattartó elérhetőségei: 

Neve: Semmelweis Egyetem Pető András Kar 

Címe: 1085 Budapest, Üllői út 26 

Fenntartó intézmény azonosítója: FI 62576 

Telefonszáma: +36 12241500 

E-mail címe: resi.tibor@semmelweis-univ.hu 

Fenntartó kapcsolattartója: Rési Tibor 

Telefonszáma: +36 70 651 9823 

E-mail címe: resi.tibor@semmelweis-univ.hu 

 

2. Hivatkozás a kiírást megalapozó jogszabályra: 

Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 

 

3. Kiírás tárgya, mennyisége: 

Kiíró a Rendelet előírásai alapján biztosítani kívánja az általa fenntartott intézmények sajátos 

nevelési igényű tanulói és sajátos nevelési igényű óvodásai számára az alábbi szerződéstervezet 

szerinti – a Rendelet előírásainak megfelelő minőségű - termékeket, megköveteli a nyertes 

ajánlattevőtől az alábbi szerződéstervezetben rögzített kötelezettségek teljesítését, továbbá 

vállalni kívánja az alábbi szerződéstervezetben rögzítetteket. 

Ajánlattevőnek a Rendelet 10. § (7) bekezdése szerint vállalnia kell legalább két intézkedést, a 

Rendelet 6. mellékletében meghatározott promóciós intézkedések közül. 

Ajánlatkérő kezdeményezi a szerződés megszüntetését, ha a szerződést a Rendelet szerinti 

jóváhagyási eljárásban nem hagyják jóvá, és/vagy a támogatást nem ítélik meg számára. 

Szállítási Szerződés tervezetet a kiírás 1. sz. melléklete tartalmazza.  

 

4. A szerződés meghatározása: A szerződés a Rendelet 3. melléklete szerinti. 

 

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: A szerződéstervezet szerint. 

 

6. Teljesítés helye: A szerződéstervezet szerint. 

 

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra való 

hivatkozás: 

Az ellenszolgáltatás megfizetése támogatásból történik, szerződéstervezet és a Rendelet 

szerint, a Szállító előfinanszírozásában, és az ellenszolgáltatásnak a Szállító általi 

megigénylésével, a Rendeletnek megfelelően. 

Ajánlatkérő a támogatásból igényelhető összeg felett további összeget nem fizet ki 

ajánlattevőnek. A támogatásból igényelhető összegnél magasabb összegű ajánlat érvénytelen.  

Ajánlatkérő kezdeményezi a szerződés megszüntetését, ha a szerződést a Rendelet szerinti 

jóváhagyási eljárásban nem hagyják jóvá, és/vagy a támogatást nem ítélik meg számára. 

 

8. Ajánlattételi határidő, az ajánlat felbontásának ideje: 2018. 05. 23. 15:00 óra 

 



9. Az ajánlat benyújtásának címe és az ajánlat felbontásának helye: 

1125 Budapest, Kútvölgyi út 8. szám, B. épület 2. emelet, PAK kari gazdasági szervezet, 233 

iroda. 

Az ajánlatok - személyesen történő beadás esetén - munkanapokon 8:00 – 16:00 óráig, pénteken 

8:00 – 13:30 óráig adhatók le, az ajánlattételi határidő lejárta napján 8:00 órától az ajánlattételi 

határidő lejártáig. Az ajánlat személyes benyújtása esetén nem szükséges előzetes egyeztetés. 

Ajánlatkérő az ajánlat átvételéről átvételi elismervényt ad. Postai úton történő benyújtás esetén 

az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártáig a benyújtás címére be kell érkeznie, az ezzel 

kapcsolatos kockázatot Ajánlattevő viseli. Az ajánlattételi határidő lejárta után benyújtott 

ajánlat érvénytelen.  

 

Ajánlatkérő a jelen kiírással egyben meghívja a bontásra az ajánlattevőket. 

 

10. Az ajánlatok értékelési szempontja: 

Ajánlatkérő a határidőre benyújtott ajánlatokat a Rendelet 10. § szerint rangsorolja. Ajánlatkérő 

az elsőnek rangsorolt Ajánlattevővel köt szerződést. 

 

11. Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények: 

Nyelve: Magyar. 

Az ajánlatokat zárt borítékban, egy eredeti példányban, papír alapon, az ajánlattevő cégszerű 

aláírásával ellátva, valamint elektronikus adathordozón kell megküldeni (átadni) a fenntartó 

részére, a jelen kiírás 14.5. pontja szerinti tartalommal. 

 

12. Többváltozatú ajánlat tételének lehetősége: Többváltozatú ajánlatot nem fogad el az 

ajánlatkérő. 

 

13. Az ajánlatok elbírálásának és a szerződés megkötésének tervezett időpontja: 2018. 05. 28. 

 

14. Egyéb információk: 

14.1. Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) 

aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintát, 

egyszerű másolatban. 

14.2. Ajánlattevőnek be kell nyújtania a papíralapú, eredeti, aláírt ajánlatukat teljes 

terjedelmében (beleértve az összes nyilatkozatukat, igazolásokat stb.) jelszó nélkül olvasható, 

de nem módosítható *.pdf formátumban szkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy 

DVD), a papíralapú ajánlattal közös csomagolásban. Ajánlattevőnek cégszerűen aláírt 

nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az ajánlat pdf formátumú példánya a papír alapú 

(eredeti) példánnyal megegyezik. 

14.3. Az ajánlattevők a felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban 

írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhetnek, a kiírásban megjelölt kapcsolattartási e-

mail címen, vagy e-mail címen és faxszámon, megjelölve a kapcsolattartó személyét, és címét, 

ahová az ajánlatkérő a válaszokat megküldheti! 

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőn belül adja meg. 

14.4. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről írásban, elektronikus úton tájékoztatja az 

ajánlattevőket. 

14.5. Az ajánlatba csatolandó dokumentumok köre: 

Ajánlattevő a cégszerűen aláírt, papír alapú, eredeti ajánlatának – és annak szkennelt, pdf 

formátumú elektronikus formátumú változatának – tartalmaznia kell a következőket: 

- Az ajánlattétel tárgya. 

- Az ajánlat készítésének időpontja. 



- Ajánlattevő rövid bemutatkozása. 

- Ajánlattevő szerződéstervezet szerinti adatai. 

- Valamennyi olyan adat, amely a szerződésben – a szerződéstervezetnek megfelelően – az 

ajánlattevő részéről, illetve felelősségi körében rögzítésre kerül, a szerződéstervezet 

Rendeletnek megfelelő mellékleteit is beleértve. (Az adatok megadhatók a szerződéstervezet 

kitöltésével is. A szerződéstervezet mellékletei a nemzeti jogtárból letölthetőek.) 

Ezen belül különösen:  

A Fenntartó ajánlatkérő által biztosítani kívánt termékek nettó egységára és bruttó 

egységára. 

A vállalt promóciós intézkedéseket, azok rövid leírásával. 

- Ajánlattevő nyilatkozata a következőkről: 

- a szerződéstervezetben rögzített szerződéses feltételeket elfogadja, és a szerződéstervezetben 

leírtakat szerződésszerűen teljesíti, a megajánlott ellenszolgáltatásért. 

- a szerződést megszünteti, ha a szerződést a Rendelet szerinti jóváhagyási eljárásban nem 

hagyják jóvá, és/vagy a támogatást nem ítélik meg. 

- a szerződés teljes időtartamára vállalja a támogatás előfinanszírozását. 

- a szerződés teljes időtartamára vállalja a folyamatos szállítást. 

- az ajánlattevő NÉBIH engedéllyel rendelkező tejfeldolgozó üzem-e, és amennyiben igen, az 

engedély száma, 

  vagy 

tejtermelést folytató tenyészettel rendelkezik, 

  vagy 

amelynek tulajdonosi körét vagy üzletrészét legalább 80% tulajdoni hányaddal tejfeldolgozó 

üzemmel vagy tejtermelést folytató tenyészettel rendelkező gazdasági szervezet vagy 

magánszemély birtokolja. 

- az ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 

XXXIV. törvény hatálya alá tartozik-e, és a törvény 3. §-a alapján milyen vállalkozásnak 

minősül, 

  illetve 

a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) 

FVM rendelet értelmében kistermelő-e, 

- ajánlattevő vállalja-e az egyes termékek szállításának ajánlatkérő által megkívánt, 

szerződéstervezetben rögzített ütemezését. Abban az esetben, ha nem vállalja, akkor az 

ajánlattevő által vállalt ütemezés leírása. 

- alkalmaz-e a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint 

meghatározott csomagolóanyagokat, és amennyiben igen, melyek ezek. 

- vállalja-e a keletkező hulladékok szelektív gyűjtésének megvalósítását. 

- gondoskodik-e az iskolatej programot népszerűsítő plakátok gyártásáról, az intézménybe 

történő kiszállításáról, és azok esetleges pótlásáról. 

- van-e az ajánlattevőnek adótartozása, és szerepel-e a NAV köztartozásmentes adózói 

bázisában. 

- az ajánlat pdf formátumú példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. 

 

15. Jelen Ajánlattételi kiírás közzétételének napja:2018. 05. 17. 

 

 

SE Pető András Kar 

Rési Tibor 

kari gazdasági igazgató 

  



 
Ajánlattételi kiírás a 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet alapján, az óvoda- és iskolatej program keretében 

termékek szállítására, a 2018/19. tanévben  

 

1. sz melléklet 

 

Szállítási szerződés tervezete 

 

amely létrejött egyrészről a  

székhelye:      

adószáma: ....................................................... ügyfél-azonosító:      

képviselő neve:      

képviselő címe:      

kapcsolattartó neve:      

kapcsolattartó címe:      

kapcsolattartó e-mail-címe:      

kapcsolattartó telefonszáma: .............................. faxszáma     

(a továbbiakban: szállító), 

másrészről a Semmelweis Egyetem Pető András Kar 

székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 26 

adószáma: 15329808-2-42 

képviselő neve: dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea 

képviselő címe: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8. 

kapcsolattartó neve: Pichlerné Szőke Tünde 

kapcsolattartó címe: 1118 Budapest, Villányi út 67. 

kapcsolattartó e-mail-címe: pichlerne.szoke.tunde@semmelweis-univ.hu 

kapcsolattartó telefonszáma: +36 13727349  

fenntartó Oktatási Hivatal által kiadott azonosítója: FI 62576  

(a továbbiakban: fenntartó) között az alulírott helyen és napon az alábbi nevelési-oktatási intézmény(ek) 

(a továbbiakban: átvevő) vonatkozásában: 

Intézmény neve: SE PA Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani 

Intézménye és Kollégiuma 

székhely szerinti megyéje: Pest 

székhely pontos címe:  1125 Budapest, Kútvölgyi út 8. 

OM azonosító száma: 038422 

képviselője: Makk Ádám 

Intézmény neve: SE PA Gyakorló Óvodája 

székhely szerinti megyéje: Pest 

székhely pontos címe: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8. 

OM azonosító száma: 203001 

képviselője: Antoni Gáborné 

az alábbi feltételek mellett: 

A támogatás előfinanszírozója: a szállító 

A fenntartó köznevelési tevékenysége tekintetében általános forgalmi adó visszaigénylésére jogosult: Nem 

1. A szerződés tárgya 
A szállító vállalja, hogy a 2018/19-es tanévben 2018. augusztus 21. napjától (szállítás kezdőnapja) kezdődően 

2019. július 30. napjáig (szállítás vége dátum) az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 

26.) FM rendeletben (a továbbiakban: rendelet) meghatározott, az iskolai tanulók tejtermékkel való ellátásához 

nyújtott támogatás keretében a 2. pontban meghatározott termékeket szállít az átvevő részére, valamint a fenntartó 

vállalja, hogy az átvevő a terméket átveszi és a kedvezményezettek (óvodások, sajátos nevelési igényű óvodások, 

általános iskolai tanulók és sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók) részére kiosztja. 

2. Tanév során szállítandó termékek összesítése 
A szállítandó termékek és az azokat előállító üzemek adatait a szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú 

melléklet tartalmazza. 

(Ajánlattevőnek az 1. mellékletet ki kell töltenie.) 

3. A teljesítés helyszíne és a szállítandó termékek 
3.1.     Az átvevő nevelési-oktatási intézmény neve és címe: 

SE PA Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és 

Kollégiuma 



1118 Budapest, Villányi út 67. 

székhely szerinti megyéje: Pest 

OM azonosító száma: 038422 

Feladatellátási hely kód: 109566 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: ------ fő, továbbá 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 128 fő 

Ellátott óvodások száma: ------ fő, továbbá 

Ellátott sajátos nevelési igényű óvodások száma: ------ fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 108 fő 

3.1.1.     A tanév adatai: 

  

A tanévben a tanítási 

napok száma 

A tanévben a kiosztási napok 

száma* 

Kiosztási 

napok 

(H, K, SZ, CS, 

P) 

  180 nap 144 nap H, K, SZ, CS 

* legfeljebb heti 4 kiosztással számolva 

A szállítások tervezett ütemezése és gyakorisága (legfeljebb heti 4 nap): 

hetente 4 nap (hétfő/kedd/szerda/csütörtök/péntek) 

A termékek tervezett kiosztásának időpontja: 

o első tanóra előtt;    o tanórán;    X tanórák közti szünetben; 

o tízórai szünetben;    o napköziben;    o egyéb: ..................................... 

3.1.2.     A tanév során szállítandó termékek adatai: 

A szállítandó terméknek meg kell felelnie a rendelet 2. melléklete szerinti minőségi feltételeknek. 

Termék 

megnevezése 
Termékkategória 

Termék 

kiszerelése 

Tanév során szállítani 

tervezett  

termékmennyiség (liter/kg) 

Bruttó 

egységár 

(Ft/liter, 

Ft/kg) 

Poharas tej 
I/a. Teljes/félzsíros tej 

0,2 (2,8%) 
0,2 liter 

108 gyerek*0,2 liter* 

36 kiosztási nap= 777,6 

l/tanítási év  

 

Poharas 

kakaó 

I/b. Zsíros/félzsíros 

ízesített tej (kakaó) 

(1,9%) 

0,2 liter 

108 gyerek*0,2 liter* 

36 kiosztási nap= 777,6 

l/tanítási év  

 

Poharas natúr 

joghurt 
I/c. Natúr joghurt 0,175 gramm 

108 gyerek*0,2 kg* 

36 kiosztási nap= 680,4 

kg/tanítási év  

 

Ömlesztett 

sajt 
III. Ömlesztett sajt 2*25 gramm 

108 gyerek*2*0,025 kg* 

36 kiosztási nap= 194,4 kg 
 

Az egyes termékek szállításának megkívánt ütemezése: 

H – Poharas tej 

K – Poharas kakaó 

SZ – Poharas natúr joghurt 

CS – Ömlesztett sajt 

(Ajánlattevő a termék szakszerű megnevezését és adatait módosíthatja a biztosítani kívánt mennyiség 

megváltoztatása nélkül.) 

3.2.     Az átvevő nevelési-oktatási intézmény neve és címe: 

SE PA Gyakorló Óvodája  

1125 Budapest, Kútvölgyi út 8. 

székhely szerinti megyéje: Pest 

OM azonosító száma: 203001 

Feladatellátási hely kód: 109566 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: ------ fő, továbbá 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: ------ fő 

Ellátott óvodások száma: ------ fő, továbbá 

Ellátott sajátos nevelési igényű óvodások száma: 70 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 70 fő 

3.2.1.     A tanév adatai: 

  
Tanítási/Nevelési napok száma Kiosztási napok száma* 

Kiosztási napok 

(H, K, SZ, CS, P) 



  240 nap 180 nap H, K, SZ, CS, 

* legfeljebb heti 4 kiosztással számolva 

A szállítások tervezett ütemezése és gyakorisága (legfeljebb heti 4 nap): 

hetente 5 nap (hétfő/kedd/szerda/csütörtök/péntek) 

A termékek tervezett kiosztásának időpontja: 

o első tanóra előtt;    o tanórán;    o tanórák közti szünetben; 

o tízórai szünetben;    o napköziben;    o egyéb: napközben 

3.2.2.     Tanév során szállítandó termékek adatai: 

A szállítandó terméknek meg kell felelnie a rendelet 2. melléklete szerinti minőségi feltételeknek. 

Termék 

megnevezése 
Termékkategória 

Termék 

kiszerelése 

Tanév során szállítani 

tervezett  

termékmennyiség (liter/kg) 

Bruttó 

egységár 

(Ft/liter, 

Ft/kg) 

Poharas tej 
I/a. Teljes/félzsíros tej 

0,2 (2,8%) 
0,2 liter 

70 gyerek*0,2 liter* 

45 kiosztási nap = 630 liter 
 

Poharas 

kakaó 

I/b. Zsíros/félzsíros 

ízesített tej (kakaó) (1,9%) 
0,2 liter 

70 gyerek*0,2 liter* 

45 kiosztási nap = 630 liter 
 

Poharas tej 
I/a. Teljes/félzsíros tej 0,2 

(2,8%) 
0,2 liter 

70 gyerek*0,2 liter* 

45 kiosztási nap = 630 liter 
 

Ömlesztett 

sajt 
III. Ömlesztett sajt 2*25 gramm 

70 gyerek*2*0,025 kg* 

45 kiosztási nap= 157,5 kg 
 

Az egyes termékek szállításának megkívánt ütemezése: 

H – Poharas tej 

K – Poharas kakaó 

SZ – Poharas tej 

CS – Ömlesztett sajt 

(Ajánlattevő a termék szakszerű megnevezését és adatait módosíthatja a biztosítani kívánt mennyiség 

megváltoztatása nélkül.) 

4. Az áru megrendelése és módosításának lehetősége: 
Az intézmények a napi, illetve heti megrendelést a tárgynapot vagy tárgyhetet megelőző napon vagy 

héten 5. (nap) 10:00 óráig módosíthatják. A megrendelés írásban (levél, fax) vagy telefonon a … 

telefonszámon történhet. 

A fenntartó vállalja, hogy a szorgalmi időben, a tanítási szünetekre, illetve a tanítás nélküli munkanapokra 

vonatkozó megrendeléseket szükség szerint módosítja vagy lemondja. Gondoskodik arról, hogy ezekre a 

napokra az intézményei a megrendeléseket szükség szerint módosítsák vagy lemondják. 

5. A megrendelés teljesítése: 
A fenntartó és intézményei (átvevők) kötelezik magukat arra, hogy a leszállított tejtermékeket átveszik és 

gondoskodnak azok kiosztásáról. 

Minden szállítást … példányos szállítólevél kísér, amelyen az átvétel tényét az átvevő intézmény 

megbízottja aláírásával igazolja. A szállítólevél egy másolati példányát az intézmény köteles megőrizni. 

6. Minőségi kifogások 
A felek kötelezik magukat arra, hogy amennyiben az átvételkor megállapítást nyer, hogy a termék minősége 

nem felel meg a rendelet 2. mellékletében előírtaknak, az átvételért felelős személy köteles azt a szállító felé 

jelezni, és a szállító köteles 1 napon belül a kifogásolt terméket kicserélni. Abban az esetben, ha a szállító a 

fenti kötelezettségének nem tesz határidőben eleget, úgy az átvételért felelős személy köteles a minőségi 

kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni és azt a szállító képviselőjével aláíratni, valamint a jegyzőkönyv másolatát 

a szállító részére átadni. A szállító köteles együttműködni a nevelési-oktatási intézménnyel és fenntartójával 

vagy annak képviselőjével a minőségi kifogás jegyzőkönyvezése során. A szállító tudomásul veszi, hogy a 

minőségi kifogásról a fenntartó köteles a Kincstárt értesíteni. 

7. Számlázás és fizetési feltételek 
A leszállított termékről a szállító a fenntartó részére hetente, havonta, illetve szállítási időszakonként egy, 

az átadott termék adagban kifejezett mennyiségét teljesítési helyszínenként, az ellátott intézményegység 

nevét, címét, OM azonosítóját, és feladatellátási hely kódját, a leszállított termék megnevezését, 

termékkategóriáját, tej, illetve ízesített tej esetében annak zsírtartalmát, a termékek ellenértékét, továbbá, 

amennyiben a szállító az előfinanszírozó, úgy tételesen a leszállított termék ellenértékének 

támogatástartalmát, valamint az egyes szállítások időpontjait, továbbá a szállítólevelek számát is tartalmazó 

számlát állít ki. 

A szállítónak tudomása van arról, hogy amennyiben a szállító vállalta az előfinanszírozó szerepét, úgy a 

rendelet értelmében a leszállított és a kedvezményezettek részére kiosztott termék mennyisége alapján, a 



rendelet 15. §-ának figyelembevételével támogatást igényelhet a Kincstáron keresztül. A termékek után járó 

támogatás összegét a Kincstár a rendeletben szabályozott módon, a szállító mint kérelmező számlájára 

közvetlenül, utólag téríti meg. A fenntartó a rendelet 15. § (3) bekezdésében megjelölt esetekben a számla 

bruttó értéke és a támogatástartalom különbözetét köteles a szállítónak megtéríteni. 

Abban az esetben, ha a leszállított termékek bruttó vételára meghaladja a rendelet 15. § (2) és (3) 

bekezdésekben megjelölt maximum támogatási mértéket, a támogatás és a bruttó vételár különbözetét a 

fenntartó köteles megtéríteni a szállítónak. 

Valamely, a rendeletben, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és 

zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében 

történő kiegészítéséről és a 907/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. november 3-i 2017/40/EU 

felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben, a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével 

kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról 

szóló, 2013. december 16-i 1370/2013/EU tanácsi rendeletben, az 1308/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához 

nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló, 2016. november 

3-i 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendeletben, a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének 

létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendeletben meghatározott jogosultsági feltétel – fenntartó hibájából eredő – nem teljesülése esetén a fenntartó 

köteles a szállító részére a számla teljes összegét megfizetni. 

8. Promóciós intézkedések 
(A promóciós vállalásnak megfelelően az ajánlattevőnek ki kell töltenie!) 

A szállítási időszakok alatt a rendelet 6. mellékletében meghatározott promóciós intézkedések 

megvalósításáért felelős szerződő fél: 

o szállító; o fenntartó; o közösen. 

A promóciós intézkedés megvalósításának földrajzi kiterjedése, elérhetősége: 

o helyi; o régiós; o országos. 

Amennyiben a promóciós intézkedés megvalósításának földrajzi kiterjedése országos vagy régiós, úgy az 

egyes vállalt promóciós intézkedések tervezett költségei és a megvalósítás határideje: 

Promóciós intézkedés 
Tervezett 

költség 

Megval

ósítás 

időszaka 

o Az óvoda- és iskolatej programmal kapcsolatos interaktív honlap létrehozása 

és/vagy frissítése. Honlap (tervezett) elérhetősége: 

....................................................................................................................... 

  

o A termékek előállítóihoz (tejtermelő vagy tejfeldolgozó) szervezett 

tanulmányutak. 

  

o A tanulók tej- és tejtermékfogyasztásának ösztönzése érdekében szervezett 

verseny, pályázat, adott jutalom (apró ajándékok, pl. póló, matricák, kitűzők, 

írószerek, órarend, naptár, uzsonnás doboz,  

sportszer stb.). 

  

o Kóstoltatás: adott tanévben legalább egy alkalommal tej és tejtermékek 

kóstoltatása. 

  

o A termékek hűtését biztosító berendezés biztosítása. 
  

Amennyiben a promóciós intézkedés megvalósítása nevelési-oktatási intézményenként meghatározható 

(azaz helyi), úgy az egyes vállalt promóciós intézkedések tervezett költségeit és a megvalósítás határidejét a 

szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet tartalmazza. 

9. A felek kötelezettségei 
A fenntartó köteles 

1.     biztosítani, hogy a leszállított termékeket csak az e szerződésben megjelölt, általa fenntartott/működtetett 

intézmények tanulói fogyasztják; 

2.     biztosítani, hogy a termékeket az e szerződésben megjelölt intézmények más (pl. feldolgozási, kereskedelmi, 

ételkészítési) célra nem használják fel; 

3.     biztosítani, hogy a termékek a közétkeztetéstől eltérő időpontban kerüljenek kiosztásra az 1. pontban 

megjelölt tanulók részére; 

4.     amennyiben a fenntartó az előfinanszírozó, úgy köteles visszafizetni az érintett termékmennyiségre 

jogosulatlanul kapott támogatást, amennyiben megállapítást nyer, hogy a termékeket nem a rendeletben 

foglaltak szerint, az e szerződés 3. pont 3.2. alpontjában megjelölt tanulók számára osztották ki; 



5.     a kieső támogatás összegét megfizetni a szállító részére, amennyiben valamely jogosultsági feltétel a fenntartó 

hibájából nem teljesül; 

6.     az intézmények adataiban (pl. fenntartó neve, fenntartó azonosító, intézmény neve és címe, OM azonosító, 

feladatellátási hely azonosító stb.) bekövetkezett változásokat haladéktalanul jelezni, és a vonatkozó jogerős 

igazoló dokumentumokat haladéktalanul megküldeni a szállító részére; 

7.     a kiosztások gyakoriságában, valamint a tanítási napok számában bekövetkezett változásokat haladéktalanul 

jelezni a szállító részére; 

8.     biztosítani, hogy az e szerződésben megjelölt intézmények a rendelet 20. §-ában megjelölt, a programot 

népszerűsítő plakátot a program teljes időtartama alatt az intézmény főbejáratánál kihelyezzék. 

A szállító köteles 

1.     amennyiben a szállító az előfinanszírozó, úgy köteles visszafizetni az érintett termékmennyiségre 

jogosulatlanul kapott támogatást, amennyiben megállapítást nyer, hogy a termékeket nem a rendeletben 

meghatározott, az e szerződés 3. pont 3.2. alpontjában megjelölt tanulók számára osztották ki, vagy ha a 

támogatást a rendeletben meghatározott mennyiségétől eltérő mennyiségre fizették ki; 

2.     a szállítási szerződés jóváhagyásáról, valamint a szállítási szerződésre vonatkozóan a részére kifizetett 

támogatás összegéről a fenntartót tájékoztatni. 

A szerződő felek kötelesek: 

1.     az alátámasztó okmányokat az illetékes hatóságok felszólítására rendelkezésre bocsátani; 

2.     a rendelet 17. § (1)–(3) bekezdése szerinti nyilvántartásokat vezetni; 

3.     alávetni magát az illetékes hatóságok által előírt ellenőrzéseknek, különös tekintettel a nyilvántartások 

részletes vizsgálatára és a fizikai ellenőrzésre. 

Az átvevő köteles: 

1.     a tanulók, illetve az óvodások számáról és a kiosztott termékek mennyiségéről nyilvántartást vezetni; 

2.     a támogatott termékeket a tanulók részére a közétkeztetéstől eltérő időpontban kiosztani; 

3.     a tanulóknál fennálló ételallergiára vonatkozó szülői nyilatkozatokat beszerezni, és a termékek kiosztása 

során azokat figyelembe venni; 

4.     a termékek átvételét a szállítólevélen aláírásával igazolni; 

5.     a szerződésben rögzített szállítási gyakoriság mellett kiszállított termékek minőségének megtartását biztosító 

tárolási körülményeket biztosítani; 

6.     selejtezési jegyzőkönyvet vezetni azon termékekről, amelyek a nevelési-oktatási intézményben történő tárolás 

alatt romlottak meg, vagy sérülésük, szennyeződésük miatt emberi fogyasztásra nem használhatóak fel; 

7.     a termékek átvételekor emelt minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni, és minőségi kifogásról a 

fenntartón keresztül a Kincstárt értesíteni; 

8.     az óvoda- és iskolatej programot népszerűsítő plakátot a program teljes időtartama alatt a főbejáratánál 

elhelyezni. 

10. Iratmegőrzési helyek 
A támogatás igénylője iratmegőrzési helyeinek cím szerinti felsorolása. 

1.     Iratmegőrzési hely címe:     (Ajánlattevőnek ki kell töltenie!) 

2.     Iratmegőrzési hely címe:      

3.     Iratmegőrzési hely címe:      

4.     Iratmegőrzési hely címe:      

11. Egyéb (szerkeszthető) rendelkezések 

1. Felek a szerződést megszüntetik, ha a szerződést a Rendelet jóváhagyási eljárása során nem hagyják jóvá, 

és/vagy a támogatást nem ítélik meg számára. 

2.A Szállító tudomásul veszi, hogy a Fenntart az Áht. 41.§ (6) bekezdés értelmében olyan jogi személlyel, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, amely szervezet nem 

minősül átlátható szervezetnek. A Szállító kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül, erre vonatkozó 

nyilatkozata a jelen szerződés mellékleteként csatolva. E nyilatkozatban foglalt adatainak változását 

haladéktalanul bejelenti Fenntartónak. A Fenntartó azonnali hatállyal felmondhatja a jelen szerződést, amennyiben 

a Szállító tulajdonosi szerkezetében olyan változás következik be, amelynek következtében már nem minősül a 

Nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek. 

    (Ajánlattevő javaslatot tehet egyéb rendelkezésekre.) 

     

     

Jelen szállítási szerződés öt eredeti példányban készült, amelyből egy példány a szállítót, két példány a 

fenntartót, egy-egy példány az átvevőt illeti meg. 

 

...................................................................., .............. év ............. hónap .......... nap 
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A szállítási szerződés 1. sz. melléklete 

Semmelweis Egyetem Pető András Kar 

Termék  

megnevezése 
Termék kategória 

Termék 

kiszerelése 

 A tanév 

során összes- 

ségében 

szállítani 

tervezett 

mennyiség 

(liter/kg) 

 Saját 

üzemből 

szállított 

termék 

mennyisége 

(liter/kg) 

 Saját üzem 

neve 

 Saját 

üzem 

engedély- 

száma 

Bér-

gyártott 

termék 

mennyi-

sége 

(liter/kg) 

Beszerzett 

termék 

mennyi-

sége 

(liter/kg) 

 A beszerzett 

terméket 

előállító 

üzem neve 

 A 

beszerzett 

terméket 

előállító 

üzem 

engedély- 

száma 

                      

                      

                      

                      


