PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ISKOLAI BÜFÉ ÜZEMELTETÉSÉRE
1. A pályázat kiíró neve, címe és elérhetőségei:
Székesfehérvári Szakképzési Centrum
8000 Székesfehérvár, Budai út 45.
jelen pályázat vonatkozásában érintett tagintézménye
Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola
8000 Székesfehérvár, Károly J. u. 32.
E-mail: fehervar@deak.axelero.net
2. A pályázat tárgya:
A pályázat kiírója nyilvános pályázatot hirdet büfé üzemeltetés céljára történő
bérbeadására.
8000 Székesfehérvár, Károly J. u. 32. szám alatt található BÜFÉ helyiség.
A büfé működtetésének célja, hogy az iskola tanulói és dolgozói megfelelő színvonalú és
árszintű büfészolgáltatást vehessenek igénybe az épületen belül.
3. A szerződés időtartama: 2020. szeptember 1. napjától 2021. június 30. napjáig szól
4. A meghirdetett helyiség
8000 Székesfehérvár, Károly J. u. 32. BÜFÉ helyiség
Alapterület: 30 m2
A helyiség büfé üzemeltetés céljára alkalmas helyiség, mely előzetes írásbeli bejelentkezés
alapján megtekinthető.
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.
5. A pályázatok benyújtásának helye és határideje:
Helye: Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola
8000 Székesfehérvár, Károly János utca 32.
E-mail: fehervar@deak.axelero.net
Határideje: 2020. augusztus 17. 8 óra

A pályázatot egy eredeti példányban, cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani. A
borítékra kérjük ráírni: „Pályázat büfé üzemeltetésére”, továbbá kérjük feltüntetni a pályázó
nevét, címét pályázni kívánt üzlethelyiség címét
6. A pályázatok elbírálásának tervezett időpontja: 2020. 08. 24.
A pályázati ajánlatok elbírálására vonatkozó döntés hozatalra jogosult Zelei Eszter igazgató.
A pályázat eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak.
7. A pályázatok elbírálásának szempontja:
- a megajánlott havi bérleti díj (……. Ft/hó) .............................................. 50 pont
- forgalmazni kívánt termékek................................................................ 25 pont
- ezen a területen szerzett tapasztalat..................................................... 10 pont
- az intézmény által szervezett programok, rendezvények
kedvezményes támogatása ................................................................. 15 pont
A pályázat kiírója azt a pályázót hirdeti ki nyertesként, aki a pályázat döntés hozója által a
legmagasabb pontszámot éri el. Amennyiben a nyertesként kihirdetett pályázó a
szerződéskötést megelőzően visszalép, a pályázat kiírója a második legmagasabb
pontszámot elérő érvényes pályázatot benyújtó pályázóval köti meg a szerződést.
8. Egyéb követelmények:
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 alkalmasságot igazoló okirattal.
A pályázó vállalja, hogy a büfé vendégei számára lehetővé teszi a bankkártyás fizetést is. A
bankkártyás fizetéshez szükséges eszközöket és a működésükhöz szükséges feltételeket
2020. szeptember 1-jétől saját költségén biztosítja.
9. A pályázat érvénytelen, ha:
a) a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő lejárta után nyújtották be;
b) egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott
feltételeknek.
10. A pályázatokban szereplő adatok és csatolandó dokumentumok
 pályázati lap, melynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, elérhetőségeit,
adószámát jogi személy esetén a képviselő nevét továbbá a fizetendő bérleti díj egy
havi összegére tett ajánlatot

 tevékenység végzésére feljogosító vállalkozói igazolvány/engedély illetve jogi személy
esetén a társasági szerződés
 „0” NAV-os igazolás (együttes adóigazolás)
 büfé kínálatának részletes bemutatása és forgalmazandó termékek fogyasztói árára
vonatkozó ajánlat
 pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vállalja a jelen pályázati kiírásban foglalt
feltételeket
 pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az általa forgalmazni kívánt termékek
kínálata megfelel a hatályos jogszabályokban megfogalmazott feltételeknek, különös
tekintettel a népegészségügyi termékadóról szóló 2011.évi CIII. törvényben, a
középétkeztetésre

vonatkozó

táplálkozás

egészségügyi

előírásokról

szóló

37/2014./IV.30./ EMMI rendeletben foglaltakra, továbbá hogy nem áll az állami
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25.§(1) bekezdésében meghatározott kizáró
okok hatálya alatt. Miszerint nem köthető szerződés azzal,
 aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll;
 akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van;
 aki tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették.

