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 I. BEVEZETŐ 

 

Jelen Felhívás a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, mint Kiíró (a továbbiakban: 

Kiíró) a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban 

Nvtv.) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (továbbiakban Vtv.) és 

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007.(X.4. ) Korm. rend (a 

továbbiakban : Vhr.), valamint az OKFŐ belső szabályzataival összhangban 

annak érdekében bocsátja az Pályázók  rendelkezésére, hogy az Kiíró által: 

1 rész „Magyar Állam tulajdonában és a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 

tulajdonában lévő 90 m2 alapterületű helyiségek bérbeadása büfé 

üzemeltetése céljából, t 

2. rész „Kávé automaták kihelyezésére minimum 7 db terület bérbeadása” 

tárgyú nyilvános eljárásban elősegítse és támogassa a Pályázókat az 

ajánlattételi követelményeknek mindenben megfelelő pályázat 

összeállításában és benyújtásában. 
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Pályázati Felhívás 

 

2. A Kiíró neve, elérhetősége: 

Név: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 

Székhely: 2143 Kistarcsa Semmelweis tér 1. 

Képviselő: dr. Trombitás Zoltán 

Kapcsolattartó: műszaki kérdésekben Tasi Andrea műszaki igazgató 

 Telefon: +36 28-507-657 

  E-mail: tasi.andrea@florhosp.hu 

 gazdasági kérésekben Tamics Gyuláné gazdasági ig. 

   Telefon: +36 28 507-520 

 E-mail: tamics.gyulane@florhosp.hu 

Honlap: www.florhosp.hu 

 

3. Pályázat célja, típusa: 

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (2143 Kistarcsa Semmelweis tér 1.) büfé 

üzemeltetés, és minimum 7 db kávé automata üzemeltetés bérleti szerződés 

keretében.  

4. Szerződés időtartama: határozott idejű  

4.1. Határozott idejű szerződés esetén időtartam hónapokban: 60 hónap 

szerződéskötéstől számítva. 

5. A pályázati felhívás beszerzésének feltételei  

 

A Kiíró a pályázati felhívást honlapján teljes terjedelemben, térítésmentesen, 

elektronikus úton hozzáférhetővé tette, ezt követően a www.florhosp.hu 

címen 2021.03.23. napjától elérhető. A pályázati eljáráson való részvétel 

feltétele az elektronikusan közzétett pályázati felhívás letöltése. 

 

6. A pályázat benyújtásának módja, helye határideje 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 04 hó 23 nap 10:00 óra 

A pályázat benyújtásának helye: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 2143 

Kistarcsa, Semmelweis tér 1. B épület I. emelet Gazdasági Igazgatóság. 

 

7. A Kiíró helyszíni megtekintést biztosít, melynek időpontja: 2021. 03. 29. 10:00 

óra. Találkozó: Főbejárat személyi porta. 

 

A pályázatot cégszerűen aláírva, folyamatos lapszámozással, lapszámozást 
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tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva, roncsolás mentesen nem bontható 

kötésben, 1 papír alapú példányban írásban és zártan, továbbá a papír 

alapú eredeti példánnyal mindenben megegyező 1 elektronikus másolati 

(szkennelt) példányt CD-n, vagy DVD-n, nem módosítható, ill. jelszó nélkül 

olvasható pdf formátumban a fentiekben megadott címre közvetlenül vagy 

postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Személyes 

leadás munkanapokon 9:00-13:00 óra között lehetséges a Gazdasági 

Igazgatóságra B épület 1 emelet.  

 

8. Ajánlati kötöttség időtartama, (meghosszabbításának feltételei)  

Ajánlati kötöttség időtartama 30 nap. Ajánlati kötöttség kezdete megegyezik 

a pályázatok bontási időpontjával. 

Kiíró jogosult az Ajánlati kötöttség időtartamát 30 nappal meghosszabbítani, 

melyről Pályázókat írásban értesíti.  

 

9. Pályázat érvényességének feltételei: A pályázat érvényes, ha az 

ajánlattételi határidőig legalább 1 pályázó érvényes pályázatot nyújtott be. 

 

10. Részajánlat lehetősége: Igen  

 

1. rész „Magyar Állam tulajdonában és a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 

tulajdonában lévő 90 m2 alapterületű helyiségek bérbeadása büfé 

üzemeltetése céljából. 

2. rész Kávé automaták kihelyezésére minimum 7 db üzemeltetéséhez 

szükséges terület bérbeadása  

 

Részajánlat tehető: valamennyi részre 

 

1. rész vonatkozásában Hasznosítandó ingatlan megjelölése: Pest Megyei 

Flór Ferenc Kórház 2143 Kistarcsa Semmelweis tér 1. A épület Földszintjén 

90  m2 alapterületű  jelenleg is büféként üzemelő helyiségek 

 

2. rész vonatkozásában Hasznosítandó ingatlan megjelölése: Pest Megyei  

Flór Ferenc Kórház 2143 Kistarcsa Semmelweis tér 1. a műszaki leírásban 

részletezett helyszínek 

 

11. Ingatlan használatát érintő esetleges korlátozások: igen/nem   

 

12. Pályázatok bontásának helye, határideje, résztvevők köre: 

 

Pályázatok felbontásának ideje: 2021. április 23. 10:00 óra;  

Helye: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. „A” 

Ép. 1. emelet, Semmelweis terem. Jelenlétre jogosultak: A pályázatok 

felbontásánál csak a Kiíró és a Pályázók képviselői, valamint az általuk 

meghatalmazott személyek lehetnek jelen. 

Kiíró a bontásról szóló jegyzőkönyvet valamennyi Pályázó részére 2 

munkanapon belül elektronikus úton megküldi.  
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13. Kiíró fenntartja a jogot, hogy nyertes Pályázó visszalépése, vagy ha a 

pályázat nyertesével a szerződés meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után 

nyertes a szerződést nem teljesíti és ezért Kiíró a szerződést felmondja, vagy a 

felek megszüntették, vagy felbontották, úgy a Kiíró jogosult a soron következő 

Pályázóval szerződést kötni. 

 

14. Kiíró fenntartja a jogot, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, 

ha: 

 

a.) nem érkezett be érvényes pályázat. 

b.) a Pályázók egyike sem felel meg a pályázati kiírásban foglalt, valamint 

a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

c.) a Kiíró a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályok 

megsértéséről, vagy ha tudomására jut, hogy valamelyik Pályázó az 

eljárás tisztaságának, vagy a többi Pályázó érdekeit súlyosan sértő 

cselekményt követett el. 

d.) a legjobb érvényes ajánlat elfogadása jelentős veszteséggel járna. 

 

15. Kiíró a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja, kivéve az 

ellenszolgáltatás összege, valamint a Pályázó nevét, címét tartalmazó 

nyilatkozat vonatkozásában.  

 

16. Kiíró felhívja a Pályázók figyelmét arra, hogy a pályázati eljárás nyelve a 

magyar nyelv. Ennek megfelelően a pályázatot magyar nyelven kell 

elkészíteni, és az eljárás során mindennemű levelezés, illetve kapcsolattartás 

csak ezen a nyelven történik. A Kiíró fentiekből következően kizárólag a 

magyar nyelvű, vagy magyar nyelvre lefordított iratokat veszi figyelembe a 

pályázatok elbírálása és értékelése során.  

Ebből következően, ha bármely, a pályázathoz csatolt okirat, igazolás, 

nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt Pályázó általi 

felelős fordításban is köteles becsatolni. Pályázónak nyilatkoznia kell arra 

vonatkozóan, hogy a nem magyar nyelven benyújtott iratok tartalma 

megegyezik a magyar nyelvű fordítás tartalmával. A fordítás tartalmának 

helyességéért, minden esetben a Pályázó a felelős.  

 

17. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához nem kötött. 

 

18. Értékelési szempontok: 1. rész vonatkozásában 

Kiíró a minimális havi bérleti díj (540.000,-Ft) felett megajánlott bérleti díj 

vonatkozásában kér ajánlatot. 

 

18.1. Értékelési szempontok: 1. rész vonatkozásában 

1. Minimálisan fizetendő Bérleti díj havi nettó 540.000.--Ft +………..….. Ft/hó  

súlyszám 80 
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2. A kórház dolgozói számára biztosított  árkedvezmény mértéke %-ban 

meghatározva  súlyszám 10 

3. A szerződés időtatama alatt (5 év) termékekre tervezett áremelés 

mértéke összesen %, -ban meghatározva  súlyszám 10 

 

18.2. Értékelési szempontok: 2. rész vonatkozásában  

Ajánlati ár minimum 7 db kávékiadásra alkalmas automata üzemeltetésére 

vonatkozóan Nettó Ft/hó/gép. Az ár kalkulálásánál az összeget úgy kell 

meghatározni, hogy az tartalmazza a fogyasztott víz és villamosenergia 

költséget is.  

 

19. Pályázatok értékelése:  

1. rész vonatkozásában összességében legelőnyösebb ajánlat 

Adható pontszám: 0-100 pont 

Az 1. és 2. részszempontok vonatkozásában a Kiíró egyenes arányosítás módszere 

alapján értékeli az ajánlatokat az alábbi képlet alapján. 

P= A vizsgált/A legjobb (Pmax-Pmin)+Pmin 

Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) 

Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont) 

Alegjobb: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 

Az 3. értékelési szempont vonatkozásában a fordított arányosítás módszerével a 

legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 100,00 pontot, a többi ajánlat a 

legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosan kevesebb pontot kap, 

az alábbi képlet alapján: 

  
 

Az ajánlatkérő valamennyi értékelési szempont esetében a pontozást a kerekítés 

szabályai szerint két tizedes jegyig végzi el. Az egyes értékelési szempontokra elért 

pontok a megadott súlyszámokkal kerülnek felszorzásra, majd ajánlatonként 

összeadásra. Az az ajánlat legjobb,  amelynek összpontszáma a legnagyobb. 
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2. rész vonatkozásában:  

Ajánlati ár 7 db kávékiadásra alkalmas automata üzemeltetésére vonatkozóan 

Nettó Ft/hó/gép legmagasabb összegű ajánlati összeg Kiíró számára a 

legkedvezőbb.  

20. A pályázatok elbírálására rendelkezésre álló határidő: 30 nap  

 

21. Kiegészítő tájékoztatás: 

A tájékoztatás kérése és tájékoztatás megadása: Pályázó legkésőbb az 

ajánlattételi határidő utolsó napját megelőző 2. munkanapig kérhet írásban 

tájékoztatást. 

22. Eredményhirdetés módja, időpontja: A Kiíró a pályázat eredményét az 

elbírálást követő 3 munkanapon belül írásban közli valamennyi Pályázóval. 

23. Pályázók értesítési módja: Kiíró valamennyi eljárási cselekmény 

vonatkozásában a Pályázókat írásban, elektronikus úton, a pályázatban 

megadott e-mail elérhetőségen értesíti. 

24. Egy Pályázó csak egy pályázat kidolgozásában és benyújtásában lehet 

közvetve, vagy közvetlenül érintett. Ez a korlátozás vonatkozik a konzorciális –

polgári jogi társaság tagjaként benyújtott pályázatokra is. 

 

25. A pályázat elkészítésével a pályázaton való részvétellel kapcsolatos 

költségek a pályázat érvényességétől, valamint eredményességétől 

függetlenül Pályázót terheli. 

 

26. Szerződéskötés: 

 

A bérleti szerződést a jelen pályázati kiírás melléklete szerinti bérleti 

szerződéstervezet alkalmazásával kell megkötni. 

 

27. További kötelezettségek: Nincs 

 

Műszaki leírás  

1. rész  A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház tulajdonában lévő 90 m2 

alapterületű helyiségek bérbeadása büfé üzemeltetése céljából 

 

üzemeltetésre vonatkozó információk 

Büfé helyiség meghatározása: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház A épület 

földszintjén található a főbejárat mellett 90 nm alapterületű jelenleg is 

büféként működő helyiség.  
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A Büfé állapota: megfelelő, esetlegesen tisztasági festést igényel. 

A büfé az alábbi felszereltséggel kerül átadásra: Egyedi arculatát a Pályázó 

köteles saját költségén kialakítani. 

A büfészolgáltatás nyitvatartását minimálisan az alábbiak szerint kell 

biztosítani. 

-Hétköznap 7.-18. óra között  

-hétvégén   9.-14. óra között  

Ünnep és munkaszüneti napon a nyitvatartás nem kötelező. 

Nyertes pályázónak be kell szereznie az üzemeltetéshez szükséges 

szakhatósági engedélyeket és viselni az engedélyezetetés költségeit, valamint 

az engedély megszerzéséhez szükséges feltételeket biztosítania kell a 

Bérbeadóval előzetesen egyeztetve. Ennek költségét Pályázó a Bérbeadótól 

nem igényelheti.  

a) A bérlő havonta bérleti díjat fizet a bérbeadónak. Ez az összegen felül 

közüzemi díjat kell fizetni a bérleti szerződés tervezethez mellékelt 

analitika szerint. A villamosenergia fogyasztást a Pályázó által beépített 

gépek átlagfogyasztása alapján közösen határozzuk meg, tekintettel arra, 

hogy jelenleg nincs önállóan leolvasható villanyóra a büfé területén.  

 

b) A bérleti díj és közműdíj együttes ellenértékének átutalása a bérbeadó 

számlája alapján, minden hónapban, 15 napon belül kell, hogy 

kiegyenlítésre kerüljön.  

 

 Egyéb követelmények 

 

a) A pályázónak rendelkeznie kell minimálisan egy éves gyakorlattal 

hagyományos büfé üzemeltetésével kapcsolatosan egészségügyi 

intézményben. A pályázó köteles referencia bizonylatokat csatolni az 

intézmény vezetőjének aláírásával. 
 

b) A pályázatnak tartalmaznia kell a tervezett áruválasztékra vonatkozó 

mintaétlapot árak feltűntetésével. Hiánya érvénytelen pályázatot von 

maga után, ugyanakkor a mintaétlap (áruválaszték) nem szempontja a 

bírálatnak. 

c) A kórház területén üzemeltetett büféhelyiségekben kizárólag az 

egészségügyi intézményekben engedélyezett termékféleségek 

kerülhetnek forgalmazásra. A termékek listáját a nyertes üzemeltető 

előzetesen, a pályázatban felsorolt módon köteles egyeztetni és 

jóváhagyatni a kórház vezetésével. A bérbeadó jogosult az engedéllyel 

nem rendelkező termék forgalmazása esetén azonnali szerződésbontást 

kezdeményezni. 

d) Az egészségügyi intézmény jellegét figyelembe kell venni ennek 

megfelelően az üzemeltetés során szeszes kávé és dohánytermék 

árusítása tilos  



9 

e) A büfé választékában biztosítani kell cukormentes és kalóriaszegény 

valamint a korszerű táplálkozási irányelveket követő élelmiszerek pl. 

laktózmentes, gluténmentes, koffeinmentes, teljes kiőrlésű választékát.  

f) Egyéb egészségügyi intézményben opcionálisan forgalmazható 

termékkörök (könyv, sajtótermék, piperecikkek) megjelölése a 

pályázatban elvárt.  

g) A tervezett szolgáltatások és árukészlet jövőbeni bővítése csak 

bérbeadó előzetes jóváhagyásával lehetséges. A tervezett áru kínálat 

csökkentése nem lehetséges  

h) A pályázónak biztosítania kell a megfelelő személyi és tárgyi feltételeket 

hideg konyha üzemeltetésére vonatkozóan. A pályázathoz csatolni 

szükséges az üzemeltetésben részt vevő és szakképzetséget igénylő 

személyzet (vendéglátó ipari eladó) önéletrajzát és az üzemeltetés rövid 

ismertetését. 

i) Pályázónak nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy  nyertessége esetén a  

HACCP engedély megszerzéséről gondoskodik,  és tevékenységét az 

abban foglaltaknak megfelelően végzi.  

i) A bérbeadó HACCP tanúsítvány másolat csatolását kéri a pályázati 

anyaghoz. 
 

Nyertes Pályázó kötelezettségei 
 

 A kórház tűzvédelmi, munkavédelmi, rendészeti és vagyonvédelmi 

szabályainak betartása. (A büfé alkalmazottainak munkavédelmi, 

tűzvédelmi, vagyonvédelmi oktatásairól és a munkavédelmi szabályok 

betartásáról a pályázónak kell gondoskodnia.) 

 A pályázónak a kórház dolgozói esetében soron kívüliséget kell 

biztosítania a kiszolgálás tekintetében. A soron kívüliség, valamint a 

dolgozói kedvezmény igénybevételéhez a Kórház dolgozói egyedi, 

intézményi kitűzőjükkel igazolják magukat. 

 A Pályázó kötelessége a rovar és rágcsálóirtás negyedévenkénti 

elvégzése. 

 A pályázó alkalmazottainak rendelkezniük kell egészségügyi 

alkalmasságot igazoló okirattal. 

 A büfé és környezetének rendben és tisztán tartása a Pályázó feladata.  

 A büfét átalakítani, energiát, vizet fogyasztó berendezést telepíteni 

csak a Bérbeadó előzetes írásos engedélye alapján lehet. Bérbeadó az 

ingatlan értékét növelő szükséges Bérlővel előzetesen egyeztetett 

beruházás értékének erejéig jogosult a bérleti díjban beszámítani a 

számlával igazolt költségét. Bérlő a bérleményben eszközölt további – 

nem szükséges – beruházásai, átalakításai ellenértékének bérleti díjban 

történő beszámítására, vagy beruházásai, átalakításai ellenértékének 

megtérítésére nem jogosult. Bérlő a felújításaira, beruházásaira 

hivatkozva Bérbeadó felé tulajdonjogi igénnyel nem léphet fel.  
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 Pályázó köteles nyilatkozni, hogy nyertessége esetén a jelen pályázati 

felhíváshoz mellékelten csatolt bérleti szerződésben meghatározott 

szerződéses pontokat és a jelen pályázati kiírásban szereplő feltételeket 

elfogadja és betartja. 

  4 havi bérleti díj összegének megfelelő óvadék (kauciót) Bérbeadó 

bankszámlájára banki átutalással való megfizetése a bérleti szerződés 

aláírásának napján. 



11 

 

Műszaki Leírás 

2.rész minimum 7 db kávé automata kihelyezésére  terület bérbeadása   

 

 

Kávékiadó automatákra vonatkozó tudnivalók 
A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház épületeiben a következő helyszíneket hirdeti meg 

kávéautomaták telepítésére. Az automaták telepítéséhez szükséges csatlakozási 

felületek kialakításra kerültek. Egy helyszínen egy gép telepítésére van lehetőség.  

Kávéautomata telepítési helyszínek: 
 

SORSZÁM  ÉPÜLET MEGNEVEZÉSE: HELYISÉG 
1. „A” épület fszt. Lift előtér 

2. „A” épület I. emelet Étterem előtt 

3. „A” épület II. emelt Lift előtér 

4. „A” épület V. emelet Lift előtér 

5. „B” épület fszt. Lift előtér 

6. „B” épület II. emelt Lift előtér 

7. „D” épület fszt. SBO bejárat előtt 

 
 

Telepítés, üzemeltetés, információk  

 

c) A nyertes pályázóval megkötésre kerülő szerződést a bérbeadó, 5 éves 

határozott időre kívánja megkötni. 

d) Az automata által kínált kávéválaszték figyelembe kell, hogy vegye az 

egészségügyi intézmény területén forgalmazható kávé és italféleségekre 

vonatozó hatályos jogszabályokat. 

e) A bérbeadó 4 havi kauciót ír elő, ennek megfizetési szándékáról nyilatkozzon 

a Pályázó. 

f) A bérlő havonta bérleti díjat fizet a bérbeadónak, mely az ajánlat alapján 

tartalmazza a víz és villamosenergia költséget is.  

g) A bérleti díj ellenértékének átutalással a bérbeadó számlája alapján, minden 

hónapban,15 napon belül kell, hogy kiegyenlítésre kerüljön. 
 

Egyéb követelmények 
 

a) Minden üzembehelyezésre kerülő automata melegkávé kiadására alkalmas 

kell legyen, úgy hogy egy automatán belül technikailag elvárt, hogy az 

kávékínálata legalább 30%-ban tartalmazzon meleg kávékat. (Lehet 100%-

ban melegkávét kiadó automata.) Ezen ilyen formán kombinált automatákat 

a bérbeadó nem különbözteti meg a csak forrókávét kiadó automatáktól. 

b) A bérbeadó fényképek csatolását kéri a telepítendő automatákról. 

Esztétikailag elvárt a tiszta, újszerű megjelenés, műszakilag elvárt a 

kifogástalan üzemi állapot. Erre vonatkozóan Kiíró nyilatkozatot vár 
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valamennyi telepíteni kívánt automata tekintetében. Telepítendő automaták 

életkora nem lehet több, mint 12 hónap, amennyiben használt automatákról 

van szó. 

c) Az üzemszerű használatból adódó meghibásodások, esetleges károk költsége 

a bérlőt terheli, vállal mindennemű felelősséget. 

d) A gépek energiafogyasztási normáikról, műszaki jellemzőikről, minőségi 

megfelelősségükről szakszerű és hatályos dokumentáció csatolása kötelező, 

ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 

e) Pályázó köteles nyilatkozni, hogy nyertessége esetén a jelen pályázati 

felhíváshoz mellékelten csatolt bérleti szerződésben meghatározott 

szerződéses pontokat és a jelen pályázati kiírásban szereplő feltételeket 

elfogadja és betartja. 

f) A szerződés hatályba lépését követően a szállítási és beüzemelési idő 

maximum 120 óra lehet. 
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BENYÚJTANDÓ IRATOK JEGYZÉKE  
 

megnevezés  benyújtás módja 

Felolvasólap  1. számú iratminta 

alapján benyújtandó  

Pályázó nyilatkozata a pályázati kiírásban foglalt 

feltételek és szerződéses feltételek elfogadását 

illetően 

2. számú iratminta 

alapján benyújtandó 

Pályázó nyilatkozata a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI törvény (továbbiakban Nvtv)3.§ (1) 

bekezdésének 1.) pontjában foglalt feltételeknek 

megfelel, azaz átlátható jogi személy 

3. számú iratminta 

alapján benyújtandó 

Pályázó nyilatkozata, hogy vele szemben a Vtv. 25. 

§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok 

egyike sem áll fenn 

3. számú iratminta alapján 

benyújtandó 

Pályázó nyilatkozata kizáró okok fenn nem állását 

illetően, továbbá arról, hogy átlátható szervezetnek 

minősül 

3. számú iratminta alapján 

benyújtandó 

Pályázó nyilatkozata Kiíróval szembeni tartozásáról 4. számú iratminta 

alapján benyújtandó 

Nyilatkozat a szerződéskötési jogosultság 

átruházásának kizárásáról és ajánlat tartalmának 

nyilvánosságára hozataláról 

5. számú iratminta 

alapján benyújtandó 

Nyilatkozat az ajánlat tartalmának nyilvánosságra 

hozataláról 

6. számú iratminta 

alapján benyújtandó 

Pályázatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 

2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti 

aláírási-mintája 

dokumentum csatolásával 

A cégkivonatban nem szereplő 

kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre 

jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására 

vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott 

aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás 

dokumentum csatolásával 

Pályázó igazolása, hogy a benyújtásakor 

köztartozás mentes adózónak minősül 

Kiíró ellenőrzi 

köztartozásmentes adózói 

adatbázisból, ha a 

gazdasági szereplő az 

adatbázisban nem 

szerepel: illetékes adó- és 

vámhivatal igazolását 

vagy az Art. szerinti 

együttes adóigazolást 
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A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 

esetén a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelem, és az annak 

érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás 

dokumentum csatolása  

(adott esetben, 

amennyiben 

változásbejegyzés van 

folyamatban)  

Nyilatkozat kaució rendelkezésre bocsájtásáról dokumentum csatolása  

 

további csatolandó dokumentumok 1. rész vonatkozásában 

Büfétermékek felsorolása 7. számú iratminta 

alapján benyújtandó  

 

Referencia igazolás  
 

8. számú iratminta 

alapján benyújtandó  

 

Szakképzettséget igénylő személyzet: vendéglátó 

ipari eladó szakember önéletrajza  

dokumentum csatolása  

 

Az üzemeltetés rövid ismertetése dokumentum csatolása  

 

HACCP tanúsítvány másolatNyilatkozat HACCP 

engedély vonatkozásában   

 

9. számú iratminta 

alapján benyújtandó  

dokumentum csatolása  

 

további csatolandó dokumentumok 2. rész vonatkozásában 

Nyilatkozat minimum 7 db telepíteni kívánt automata 

műszaki állapota és kora tekintetében és fotó 

dokumentáció 

dokumentum csatolása  
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1. számú melléklet 

Felolvasólap 1. rész 

Tárgya: a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház büfé üzemeltetése  

Pályázó neve: 

Pályázó székhelye: 

Pályázó értesítési címe: 

Pályázó e-mail címe: 

Pályázó adószáma: 

Pályázó internet címe1:  

Kapcsolattartó adatai 

Név: 

Telefon:  

Mobil telefon: 

Fax: 

E-mail: 

Minimálisan fizetendő Bérleti díj (havi nettó 

540.000.-Ft) 

 +………..…….Ft/hó (kizárólag a 

havi nettó 540.000,-Ft feletti 

összeget kérjük beírni.) 

A kórház dolgozói számára biztosított  

árkedvezmény mértéke %-ban meghatározva   

 

A szerződés időtatama alatt (5 év) tervezett 

termékek áremelés mértéke összesen %, -ban 

meghatározva  

 

 

Kelt  

 

…………………….…. 

cégszerű aláírás 

                                                            
1 Amennyiben nem rendelkezik internetcímmel, kérjük kihúzással jelezni. 
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Felolvasólap 2. rész 

 

Tárgya: a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Kávé automaták kihelyezésére 

minimum 7 db terület bérbeadása 

Pályázó neve: 

Pályázó székhelye: 

Pályázó értesítési címe: 

Pályázó e-mail címe: 

Pályázó adószáma: 

Pályázó internet címe2:  

Kapcsolattartó adatai 

Név: 

Telefon:  

Mobil telefon: 

Fax: 

E-mail: 

Ajánlati ár 7.db kávé és ital kiadásra 

alkalmas automata üzemeltetéshez 

szükséges területért és rezsi költségért 

fizetendő bérleti díj  Nettó Ft/gép/hó  

 

  

Kelt  

 

 

………………..…. 

cégszerű aláírás 

                                                            
2 Amennyiben nem rendelkezik internetcímmel, kérjük kihúzással jelezni. 
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2. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT A PÁLYÁZATI FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS AZ AJÁNLATI 

KÖTÖTTSÉGEKRŐL 

 

Alulírott  

Cégnév/Név:   

 

 

Székhely/Cím:   

 

 

Cégjegyzék szám/ Bírósági 

nyilvántartásba vételi szám:  

 

 

Telefonszám/Fax szám/E-mail cím:   

 

 

 

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház ……………………(pályázott rész tárgya)  

meghirdetett pályázaton pályázóként az ajánlati kötöttség vállalásáról, a 

pályázati feltételek elfogadásáról az általam képviselt jogi személy/vállalkozás 

nevében az alábbi nyilatkozatot teszem.  

1. A pályázati kiírásban és a részletes tájékoztatóban foglalt, valamint a 

szerződéses feltételeket teljeskörűen elfogadom. Kötelezettséget vállalok arra, 

hogy a pályázati dokumentációban és annak mellékleteiben rögzített 

feltételeit kötelezőnek ismerem el.   

  

2. Ajánlatomat a benyújtástól számított 30 (harminc) nap időtartamig 

fenntartom, e határidőn belül ajánlati kötelezettségemet elismerem.  

  

  

Kelt: ……………., 2021. év ……….. hónap …… nap 

 

 

 

.................................................... 

cégszerű aláírás/képviseletre jogosult 
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3. számú melléklet 

NYILATKOZAT A PÁLYÁZÓKRA VONATKOZÓ, KIZÁRÓ FELTÉTELEK FENN NEM 

ÁLLÁSÁRÓL, TOVÁBBÁ ARRÓL, HOGY PÁLYÁZÓ ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETNEK 

MINŐSÜL 

  

Alulírott  

Cégnév/Név:   

 

 

Székhely/Cím:   

 

 

Cégjegyzék szám/ Bírósági 

nyilvántartásba vételi szám:  

 

 

Telefonszám/Fax szám/E-mail cím:   

 

 

   

képviselőjeként, kártérítési és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, 

hogy  

- az általam képviselt szervezet ellen csőd-, felszámolási eljárás nem 

indult, továbbá végelszámolását nem kezdeményezték, önkormányzati 

adósságrendezési eljárás alatt nem áll, jogutód nélküli megszüntetése 

nincs folyamatban,   

- az általam képviselt szervezet tevékenységét (saját döntése alapján) 

nem függesztette fel, tevékenységét (az arra jogosult szerv) nem 

függesztette fel,  

-  az általam képviselt szervezet az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. 

törvény 260.§ szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű 

köztartozással nem rendelkezik.   

- az általam képviselt szervezet nem áll jogi személlyel szemben 

alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 

5.§ (2) bekezdése alapján, tevékenységet korlátozó jogerős ítélet 

hatálya alatt,   

- az általam képviselt szervezetet hamis adat szolgáltatása miatt nem 

zárták ki az állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három 

évnél nem régebben lezárult - eljárásból,  

- az általam képviselt szervezettel szemben nem állnak fenn az állami 

vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25.§-ban foglalt kizáró feltételek.  

  

Kijelentem továbbá, hogy az pályázó társaság megfelel a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény. 3.§ (1) pontjában meghatározott, átlátható 

szervezetekre vonatkozó feltételeknek, vagyis átlátható szervezetnek minősül.  

  

Kelt: ……………., 2021. év ……….. hónap …… nap 

 

................................................... 

cégszerű aláírás/képviseletre jogosult 
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4. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT A PÁLYÁZÓ KIÍRÓVAL SZEMBENI TARTOZÁSÁRÓL 

 

 

Alulírott  

Cégnév/Név:   

 

 

Székhely/Cím:   

 

 

Cégjegyzék szám/ Bírósági 

nyilvántartásba vételi szám:  

 

 

Telefonszám/Fax szám/E-mail cím:   

 

 

  

 

képviselőjeként, kártérítési és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, 

hogy az általam képviselt jogi személynek nincsen Kiíróval szemben lejárt 

tartozása. 

 

Kelt: ……………., 2021. év ……….. hónap …… nap 

 

 

................................................... 

cégszerű aláírás/képviseletre jogosult 
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5. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSI JOGOSULTSÁG ÁTRUHÁZÁSÁNAK 

KIZÁRÁSÁRÓL ÉS AJÁNLAT TARTALMÁNAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁRÓL 

 

Alulírott  

Cégnév/Név:   

 

 

Székhely/Cím:   

 

 

Cégjegyzék szám/ Bírósági 

nyilvántartásba vételi szám:  

 

 

Telefonszám/Fax szám/E-mail cím:   

 

 

  

tudomásul veszem, hogy amennyiben az általam képviselt jogi személyt 

nyertesnek nyilvánítják, úgy szerződéskötésre az általam képviselt jogi személy 

helyett mást nem jelölhetek. 

 

Kelt: ……………., 2021. év ……….. hónap …… nap 

 

 

.................................................... 

cégszerű aláírás/képviseletre jogosult 
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6. számú melléklet 

 

AZ AJÁNLAT TARTALMÁNAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁRÓL 

 

 

Alulírott  

Cégnév/Név:   

 

 

Székhely/Cím:   

 

 

Cégjegyzék szám/ Bírósági 

nyilvántartásba vételi szám:  

 

 

Telefonszám/Fax szám/E-mail cím:   

 

 

  

az általam képviselt jogi személy/vállalkozás nevében tudomásul veszem, 

hogy az állami vagyonról szóló 2007.évi CVI. törvény 5.§(1) bekezdése 

értelmében, közérdekből nyilvános minden, az állami vagyonnal való 

gazdálkodásra és az azzal való rendelkezésre vonatkozó, közérdekű adatnak 

nem minősülő adat. Külön törvény az adat megismerhetőségét korlátozhatja. 

Ezért a Kiíró a pályázat nyertesével történő szerződéskötést követően, a 

általam képviselt jogi személy által beadásra kerülő pályázati anyagokat, 

valamint a megkötésre kerülő szerződést, és a szerződés teljesítésével 

kapcsolatos adatokat a jogszabályi keretek között a nyilvánosság számára 

hozzáférhetővé teheti.  

 

Kelt: ……………., 2021. év ……….. hónap …… nap 

 

 

................................................. 

cégszerű aláírás/képviseletre jogosult 
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7. számú melléklet 

Büfétermékek felsorolása 1. rész 

Kérjük, szíveskedjenek az Önök által kívánt eladási darabárat feltüntetni. 

Amennyiben ilyen terméket árusítani fognak, az árellenőrzés jogát fenntartjuk. A 

terméklista beárazása NEM ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT! Ennek hiányában pályázatuk 

érvénytelen. Bruttó forint/db formában kérjük értelmezni az eladási árat, tehát 

„fogyasztói árat” írjanak a táblázatba. FIGYELEM: a megadott árakat a termék 

tekintetében a pályázónak nyertessége esetén tartania kell. Az árakat úgy kell 

kalkulálni, hogy azok alapanyagai első osztályúak, ellenőrzött kereskedelemből 

származóak legyenek, és az elvárható mennyiségeket tartalmazza 

Áru megnevezése 
Vállalt eladási ár/db 

(kitöltendő!) 

Hideg ételek 

 
  

 
  

 
  

Saláták 

 
  

 
  

Kávé, Tea, Tejtermékek 

 
  

 
 Üdítők ásványvizek 

 
  

  

  

A sorok száma bővíthető 

Kelt: ……………., 2021. év ……….. hónap …… nap 

................................................. 

cégszerű aláírás/képviseletre jogosult 
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8. számú melléklet 
REFERENCIAIGAZOLÁS 1. rész  

 

 

 

 

 

Alulírott …………………………………………………… (név), mint a(z) 

………………………………………………………………………………………………………… 

(cégnév, székhely)  képviselője a  referenciával rendelkezik:  

 

 

A szerződést 

kötő másik fél 

neve, címe 

A szolgáltatás 

tárgya   

 

Teljesítés ideje A teljesítés az 

előírásoknak és a 

szerződésnek 

megfelelően történt-

e 

(igen/nem) 
kezdet 

(év/hó/nap) 

befejezés 

(év/hó/nap) 

     

     

 

 

 

Kelt:……………….., 2021. ……………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………… 

cégszerű aláírás 
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9. számú melléklet 
 

 

NYILATKOZAT HACCP ENGEDÉLY VONATKOZÁSÁBAN  

 

Alulírott  

Cégnév/Név:   

 

 

Székhely/Cím:   

 

 

Cégjegyzék szám/ Bírósági 

nyilvántartásba vételi szám:  

 

 

Telefonszám/Fax szám/E-mail cím:   

 

 

  

nyilatkozom, hogy amennyiben az általam képviselt jogi személyt nyertesnek 

nyilvánítják, úgy a HACCP engedély beszerzéséről gondoskodunk és 

tevékenységünket az abban foglaltaknak megfelelően végezzük.  

 

Kelt: ……………., 2021. év ……….. hónap …… nap 

 

 

.................................................... 

cégszerű aláírás/képviseletre jogosult 
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