
Tájékoztató az óvodatej szállítására érkezett ajánlatok rangsorolásának eredményéről 

 Szállító ajánlattevő megnevezése:  Ibránytej 
Kft. 

 East Milk 
Kft. 

    

 4. § (1) bekezdés a) pont   Bruttó ár  22,75 Ft/dl 22,75 Ft/dl      
 teljes/félzsíros tej  10. § (5) bekezdés a) pont 

szerinti értékelés 
 15 pont  15 pont     

 4. § (1) bekezdés b) pont   Bruttó ár         
 zsírszegény tej  10. § (5) bekezdés b) pont 

szerinti értékelés 
        

 4. § (1) bekezdés c) pont   Bruttó ár  22,75 Ft/dl 24,7 Ft/dl      
 zsíros/félzsíros ízesített tej  10. § (5) bekezdés c) pont 

szerinti értékelés 
 25 pont  20 pont     

 4. § (1) bekezdés d) pont 
zsírszegény ízesített tej 

 Bruttó ár         

   10. § (5) bekezdés d) pont 
szerinti értékelés 

        

 4. § (1) bekezdés e) pont   Bruttó ár         
 natúr joghurt  10. § (5) bekezdés e) pont 

szerinti értékelés 
        

 4. § (1) bekezdés e) pont   Bruttó ár         
 natúr kefir  10 § (5) bekezdés e) pont 

szerinti értékelés 
        

 4. § (1) bekezdés f) pont   Bruttó ár         
 gyümölcsleves/ízesített 

joghurt 
 10. § (5) bekezdés f) pont 

szerinti értékelés 
        

 4. § (1) bekezdés g) pont   Bruttó ár  291 Ft /kg  485 Ft/kg     
 gyümölcsdarabos joghurt  10. § (5) bekezdés g) pont 

szerinti értékelés 
 10 pont  0 pont     

 4. § (1) bekezdés h) pont   Bruttó ár         
 ömlesztett sajt  10. § (5) bekezdés h) pont 

szerinti értékelés 
        

 10. § (4) bekezdés a) pont feldolgozóüzem vagy tejelő 
szarvasmarha állomány, legalább 80% tulajdoni hányad (9 pont) 

 9 pont 9 pont      

 10. § (4) bekezdés b) pont mikro-, kis- és középvállalkozás (9 
pont) 

 9 pont 9 pont     

 10. § (4) bekezdés c) pont termékvariáció (7 pont) 7 pont       
 10. § (4) bekezdés d) pont újrafelhasználható csomagolóanyag 

(7 pont) 
7 pont 7 pont      

 10. § (4) bekezdés e) pont előfinanszírozás vállalása (8 pont) 8 pont 8 pont      
10. § (4) bekezdés f) pont keletkező hulladékok szelektív 

gyűjtése (5 pont) 
5 pont 5 pont    

10. § (7) bekezdés 1,5 pont 1,5 pont    
 Pontszám összesen:  96,5  74,5 pont     

 Rangsor:  1.  2.     
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