
    PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

 

A Budapesti Gazdasági Centrum Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági 
Technikum nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet büfé üzemeltetése céljára történő 
bérbeadásra, meghatározott időtartamra, meghatározott feltételekkel 2022.09.01. napjától 
kezdődően az alábbi címen: 

1047 Budapest, Baross u.72.    10 m2 

 

I. A Pályázat célja 

A büfé működésének alapvető célja, hogy a Technikum diákjai és tanárjai megfelelő színvonalú 
és árszintű büfé szolgáltatást vehessenek igénybe az épületen belül.  

 

II. Alapvető feltételek: 

Büfé szolgáltatás biztosítása az alábbiak szerint: 

- Meleg/hidegkonyhás büfé üzemeltetése 
- Büfé szolgáltatás nyitva tartása: 

Hétköznap: reggel 7 és délután 14 óra között 

A büfé üzemeltetéséhez szükséges gépek, berendezések biztosítása a Bérlő feladata. A 
Büfében jelenleg elérhető és a Bérbeadó tulajdonát képező eszközök listáját az I. számú 
melléklet tartalmazza. Ezeket az eszközöket Bérlő külön térítési díj nélkül jogosult használatba 
venni és tovább üzemeltetni.  

A nyertes pályázónak be kell szereznie az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági 
engedélyeket.  

III. Szolgáltatás kínálati és árszínvonal 

A büfé áruválasztékában biztosítani kell cukormentes és kalóriaszegény valamint a korszerű 
táplálkozási irányelveket követő élelmiszerek (-pl. laktózmentes, gluténmentes, 
koffeinmentes, teljes kiőrlésű-) választékát.  

Elfogadható a diákok és tanárok által igényelt megfizethető áruválaszték biztosítása 
minimálisan az alábbiak: 

Szendvicsek minimálisan reggel 7.30 és délután 13 óra között 

- Tojásrántottás 
- Rántott karajos 
- Rántott csirkemelles 

  



Hideg szendvicsek: 

- sonkás 
- szalámis 
- sajtos 

Melegszendvicsek: 

- sajtos 
- húskrémes 
- kolbászos 
- zöldséges 

Nyitva tartás alatti folyamatos elérhetőséggel: 

Minimum 3-3 féle müzliszelet 

Minimum 2 féle joghurt/natúr és ízesített/ 

Minimum 4-4 féle szénsavas, szénsavmentes, rostos üdítő/ásványvíz  

Minimum 4-4 féle sós illetve édes péksütemény. 

 

A tervezett szolgáltatásokat és árukészletet a Pályázónak a végső eladási ár feltüntetésével 
együtt kell benyújtani a pályázat részeként. 

IV. Fizetendő bérleti díj  

2021/2022-es tanév bérleti díja:  80.000,-Ft/hó, mely magában foglalja a közüzemi díjakat 

V. Egyéb kötelezettségek, további feltételek 

Az Intézmény tűzvédelmi, munkavédelmi, vagyonvédelmi szabályainak betartása.  

A büfé rendben és tisztán tartása. 

VI. Ajánlati feltételek 

Gazdasági tevékenység folytatására jogosult személy vagy büntetlen előéletű magánszemély, 
ideértve ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társaságait is, nem lehet a pályázónak 
köztartozása, nem állhat csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt. 

Továbbá megfelelő és dokumentált /vendéglátóipari vagy kereskedelmi/ szakképesítéssel 
rendelkezik. 

Legalább 3 éves, élelmiszeripari kiskereskedelmi és / vagy büféüzemeltetési referenciával 
rendelkezik, mely büfé üzemeltetése közforgalmú területen történik. 

  



VII. Az ajánlat tartalma  

Érvényes ajánlat benyújtásához az alábbi feltételeknek meg kell felelni: 

1. Az ajánlatot adó adatait, cégkivonat vagy vállalkozói igazolvány másolata, 
köztartozásmentesség igazolása, aláírási címpéldány minta, átláthatósági 
nyilatkozat 

2. Az ajánlatot zárt borítékban cégjelzéssel ellátva kell beadni egy eredeti és három 
másolati példányban. 

3. Nyilatkozat a vállalt nyitvatartási időről. 
4. Terméklista ,a kötelezőn túli árukészlet kínálat külön feltüntetésével és 

relevanciájának feltüntetésével. 
5. Az egyes,a 4. pontban/Terméklista / meghatározott termékek  árképzésének és az 

egyes termékek végső eladási árának bemutatása. 

VIII. Az elbírálás szempontjai  

A Bérbeadó az összességében legkedvezőbb ajánlattevőt hirdeti ki nyertesnek és vele köt 
szerződést. 

VIII. Beadási határidő és bejárás biztosítása 

A pályázat beadásának határideje: 

A pályázatok beadására csak személyesen van lehetőség. A pályázatokat lezárt borítékban 
„BÜFÉ Pályázat” felirattal ellátva kell leadni.  

Helye: 1047 Budapest, Baross u.72.  

Elbírálási határidő: 2022.08.10. 

Tervezett szerződéskötési határidő:2022.08.31. 

A büfé üzemeltetésének kezdete: 2022.09.01. 

Helyszíni bejárás időpontja: 

Telefonon történő előzetes egyeztetés alapján/369-35-05/106 mellék / 

2022.06.15.-2022.07.15. 


