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Ai6nlatt6teli felhivls iskolagyiim6lcs' 6s iskolaz6lds6g ptogramhoz

A Nyiregyh6zi Egyetem az iskolagyiirnolcs- 6s iskolaz<ilds6g-pfogram vigtehaitasLr6l sz6l6 15/2027. (Ill'

31.) AM rendelet (a tovibbiakbafl: Rendelet) el6irisa szednt a,inlatt6teli felhivist tesz k,iizz6 iskolagyiitntilcs-

6s iskolaz<ilds6g beszetz6s tittgyihn a 2021/2les tan6we vonatkoz6an a fenntattis6baa miikiid6

Nyitegyhrizi Egyetem E6tv6s J6zsef Gyakorb fuAlenos Iskola 6s Gimndzi'."' t6sz6te.

1. Ai6nle*6r6

Aiinlatk6t6 neve: Nyitegyhizi Egyetem

Aiinletk6r6 cime: '1400 Nyireghiza, S6st6i 6t 31lb

K6pvisel6 neve: Halk6n6 Dr. Rudolf Eva kancell'{r

K6pvisel6 el6rhet6s6gei:

o - telefon:06-42-599-400

o e-mailkancellat@nye.hu

2. Kapceolattatt6

Kapcsolattart6 neve: Gergelyn6 dt' Drabik Beita kcizbeszerz6si tefetens

Kapcsolattart6 el6rhet6s6gei: &abik'beata@nye'hu

o telefon:*36 70 3624799

o e-rnait&abik.beaa@nye.hu

3. Az aildettfitel tAtgYa:

Az iskolagyiinolcs- 6s iskolazolds6g szlllitisaa Rendelet ,,hpiiLr:, tz alibb megnevezett int6zm6ny 1-6'

6vfolyamos tanuloi r6sz6re'

Int6zm6ny neve: Nyiregyhizi Egyetem E<itvtis J6zsef Gyakotl6 Altal6nos Iskola 6s Gimnizium

Sz6khely6nek cime: 4'100 Nyitegyh6z4Ungrit s|tiny 12'

OM azonosit6ia: 033667

Fela&tell6tisi helY k6dia: 001

Elliand6 tanul6k szima 1-6. oszcilyban: virhatotrt 520 f6
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4. Egy6b informici6lc

Szerz5d6si felt6telek, az tiidatok 6rt6kel6s6nek szempontjai: a Rendeletben megharirozott felt6telek 6s

elj6r6s szednt.

A szerz6d6s id6tarta ma; 2021 / 2022. tarriv

Sz6llit6 neve' sz6khelye, ad6szima, k6pvisel6)6neh kapcsolattart6jinak neve, el6thet5s6ge

Adithat6sigi nyilatkozat

Nyilatkozag hogy gondoskodik a Rendeletben foglalt n6pszenisit5 ptogamokr6l
Nyilatkozat t szdlitznd6 tetm6kek Szabolcs-Szatmit-Bereg megyei eredet6t5l (termett, el56llitotg
feldolgozott)

o szillilisigyakodsigra

o szillitzrd6 term6kek fajt\ita,6.s a term6kmennyis6gekre a szinitisi id6szakokban,

o kis6r6 int6zked6sek megnevez6s6re (tipusa, tewezen szLmz)

7. Az airinlathoz az alibbi mell6kleteket kiiteles csatolni:
o Nyilatkozat atr"' vorutkoz6aq hogy a16tt)zn..,6 itadnt6 szewezetnek min6sii! (1. sz. melr6kret)
o Nllatkozat koztarozis mentessegt6[ (2. sz. melleklet)

o GDPR nyila*ozag (3. szimri melleHet)

o kepvisele&e jogosutl eMir^;si qimpEl&inya vagy annak rnisolata (4. szimf mell6klet).

Az al nlatot zirt borit6kban, egy eredeti p6ld6nyban, papir araFon n ajfurattev6 c6gszeni ahhisiry
eMtva kell megkiildeni.

A borit6kon fel kell tiintemi:" Iskolagyiimrilcs-progtah ajfu,rat 202r / 2022. tar6v,, . Az ajinlatti.teh
hatirid6ig nem bonthat6 fel.

Nyftegyhizi Egyetem u1400 Nyiregyh6za S6stoi rit 31lB
10. Hatririd6k

Az \irlatokbetrkez6s6nek ideie: 2021. irydts 30. 10.00 6ra

A bont'is helyszine: Nyircgyhizi Egyetem 4400 Nyiregyh iza s6st6i ttt 37 /B, ,.A,, 6piiret 1 55-ris iroda.
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KA NC E L LA R.IA KAN C E LLAR

44ffi tlyiregyhiza,Sdstdi rlt ll/B; Pf.: 166.

Iel.: +16 (42) 599-482; Fax: +16 (42) 402-489

[-mail: kancellar@nye.hu

A bont6s ideie 6s helyszine: 2027. mi\us 03.

A dont6s meghozatalinak 6s az 6fiesit6.s kikiild6s6nek ideje: 2021. mijus 70.

A meg6llap odis alilr:isinak hat6ideie: 2021 . m6 j us 20.

Kelt Nyiregyhiza,2021. iryn\s 15.

kance.

Aj6nlatk6r5

Me116klet
1. Nyilatkozat ara vonatkoz6an, hog, aiidattev6 itlAthat6 szervezetrek min5sii! (1. sz. mell6He$2. Nyilatkozat kcizttttozds mentessegr6! (2. sz. melleklet)
3. GDPR nyila*oz^C Q. szimfr mell6klet)
4. k6pviseletre jogosult aliir6si cimpeldinya vagy xnakmirsolata (4. szimri mell6klet).
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