
 

 

 

 

SZÁLLÍTÓI RANGSOR 

 

az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV.26.) FM rendelet 
(továbbiakban: FM rendelet) alapján 

 

Szállító ajánlattevő megnevezése: East Milk Kft. 
 

  

4. § (1) bekezdés a) pont 

teljes/félzsíros tej 

Bruttó ár 
61,10 Ft/2 dl 
30,55 Ft/dl 

  

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

0 pont 

4. § (1) bekezdés b) pont 

zsírszegény tej 

Bruttó ár 
- 
 

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

- 
 

4. § (1) bekezdés c) pont 
zsíros/félzsíros ízesített tej 

Bruttó ár 
61,10 Ft/2 dl 
30,55 Ft/dl 

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

0 pont 

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

Bruttó ár 
- 
 

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

- 
 

4. § (1) bekezdés e) pont natúr joghurt  

Bruttó ár 
- 
 

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

- 
 

4. § (1) bekezdés e) pont natúr kefir 

Bruttó ár -  

10 § (5) bekezdés e) pont  
szerinti értékelés 

 - 

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

Bruttó ár - 

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

- 

4. § (1) bekezdés g) pont 
gyümölcsdarabos joghurt 

Bruttó ár 
87,30 Ft/200 g 

436,5 Ft/kg 

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

0 pont 

4. § (1) bekezdés h) pont ömlesztett 
sajt 

Bruttó ár 
49,00 Ft/35 g 

1400 Ft/kg 

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

0 pont 

10. § (4) bekezdés a) pont  

feldolgozóüzem vagy tejelő szarvasmarha állomány,  
legalább 80% tulajdoni hányad (9 pont) 

9 pont 

10. § (4) bekezdés b) pont  

mikro-, kis- és középvállalkozás (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 

10. § (4) bekezdés e) pont  

előfinanszírozás vállalása (8 pont) 

8 pont 

10. § (4) bekezdés f) pont  

a keletkező hulladékok szelektív gyűjtése (5 pont) 

5 pont 

FM rendelet 6. sz. mellékletében meghatározott promóciós 
intézkedések közül vállalja: 

- a gyermekek tej-, és tejtermékfogyasztásának és egészséges 
életmódjának ösztönzése érdekében szervezett verseny, pályázat, 

adott jutalom (0,5 pont) 

- kóstoltatás: óvoda, és iskolatej program keretében lehetőség 
szerint legalább egy alkalommal tej és tejtermék kóstoltatás (0,5 

pont) 

1 pont 

Pontszám összesen: 46 pont 
  

Rangsor: 1. 

 

 
Hajdúsámson, 2018. május 15. 
 
 
 
            Antal Szabolcs 
             polgármester 


