
 
 
 
 
 
 

Pályázati felhívás Büfé céljára szolgáló helyiség bérbeadására 
 
Az Ajánlatkérő adatai: 
Ajánlatkérő neve: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. 
Ajánlatkérő címe, címe: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/a 
 
A pályázat tárgya: 
Zichy ligeti, KORI LIGET büfé működtetésére szolgáló helyiség bérbeadása határozott időre  
Székesfehérvár, Zichy liget 
 
A megpályázni kívánt büfékről információt a 
koriliget@varosgondnoksag.hu email-en lehet kérni. 
 
A szerződés meghatározása: 
Helyiségbérleti szerződés. 
 
A szerződés időtartama: 2018. november 25. – 2019. március 1. (a zárás időpontja változhat, 
amennyiben korábban zár a Kori liget) 
 
Egyéb feltételek: 
A meghirdetett helyiség használatához szükséges közműszolgáltatásokat a bérbeadó  
biztosítja. A helyiség teljes belső berendezése a bérlő feladata, olyan megkötéssel, hogy a 
büfé üzemeltetési szabályoknak megfeleljen.  
A nyitva tartást a bérbeadó határozza meg azzal a megkötéssel, hogy a Kori liget nyitva 
tartásakor nyitva kell lenni. 8.00 -20.00 vagy 8.00 – 22.00 nyitva tartást jelent.  
Nyitási időpont, várhatóan: December 1. (változhat) 
 
A pályázatok benyújtásának helye és határideje: 
Helye: koriliget@varosgondnoksag.hu 
Határideje: 2018. október 30.  
A pályázatok elbírálásának tervezett időpontja: 2018. október 30. 
 
A pályázatok elbírálásának szempontjai: 
 

- megajánlott havi bérleti díj, a bérleti díj nagyságát ÁFA nélküli összegben kérjük 
megjelölni, 

- Téli hütte jellegű választék forgalmazása (a tervezett választékot kérjük tételesen 
felsorolni); 

- értékesítési árpolitika (a tervezett választék mellett kérjük azalkalmazandó bruttó  
értékesítési árat is megjelölni); 

- megfelelő melegkonyhai bázisról nyilatkozat; 
- egyenlő ajánlatok esetén előnyt jelent több éves referencia;  
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Egyéb feltétel: 
 

- Az üzemeltetéshez szükséges gépek, berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése,  
a helyiség büfé üzemeltetés céljára való alkalmassá tétele és folyamatos 
karbantartása, továbbá takarítása a nyertes pályázó feladata. 

- Sportpályának megfelelő eszközökben árusítja termékeit. (műanyag és papír 
eszközökben árusítás) 

- A nyertes pályázó kötelessége a kereskedelmi tevékenység folytatásához szükséges  
bejelentési kötelezettség teljesítése, továbbá az üzemeltetéshez szükséges 
engedélyek beszerzése. 

- A büfé alkalmazottainak rendelkezniük kell a szükséges végzettséget/képzettséget 
igazoló és az egészségügyi alkalmasságát igazoló okirattal. 

- a nyertes pályázó köteles gondoskodni a megfelelő kukák, szemétgyűjtők 
elhelyezéséről és a szemétszállításról. 

 
A pályázatból kizárásra kerül az a pályázó: 

- aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll; 
- akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van; 
- akinek fennálló köztartozása van; 
- akinek a pályázat kiírója felé a pályázati beadási határidő lejártakor tartozása áll fenn. 

 
A pályázat érvénytelen, ha: 

- a pályázatot a benyújtására rendelkezésre álló határidő lejárta után nyújtották be; 
- egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek. 

 
A pályázathoz csatolandó dokumentumok: 

- nyilatkozata, hogy a pályázati felhívás feltételeit elfogadja; 
- szakmai bemutatkozás; 
- nyilatkozatok a kizáró okokkal kapcsolatban; 
- nyilatkozat arról, hogy az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági engedélyek 

beszerzését a pályázó vállalja; 
 
 


