
Pályázati felhívás  

iskolai büfé üzemeltetésére 

A lábodi Kótai Lajos Általános Iskola (7551 Lábod, Iskola utca 4.) az épületében lévő büfé 

helyiség üzemeltetésére pályázatot ír ki. 

1. Az Ajánlatkérő adatai: 

Ajánlatkérő neve: Kótai Lajos Általános Iskola 

Ajánlatkérő címe, posta címe: 7551 Lábod, Iskola u. 4. 

2. A pályázat tárgya: 

A lábodi Kótai Lajos Általános Iskola (7551 Lábod, Iskola u. 4.) az épületében található 

iskolai büféként funkcionáló helyiségének, iskola büfé működtetésére, határozatlan idejű 

pályázatot hirdet. A büfé működtetésének célja, hogy az iskola tanulói és dolgozói megfelelő 

színvonalú és árszintű büfé szolgáltatást vehessenek igénybe az épületen belül. 

A pályázóknak a büfé kínálatának kialakításakor figyelemmel kell lenniük az Országos 

Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) ajánlásában foglaltakra. 

3. A szerződés meghatározása: helyiségbérleti szerződés. 

4. A szerződés időtartama: 2017. március 20. – folyamatosan 

Nyitvatartási időintervallum: minden év szeptember 1-től következő év június 15-ig. 

Kötelező napi nyitvatartási idő: 7:00 órától 12:00 óráig 

 

5. A meghirdetett helyiség: Kótai Lajos Általános Iskola, 7551 Lábod, Iskola utca 4. 

Alapterület: 9,6 m
2 

 

A büfé az iskola tanulóinak és dolgozóinak nyújt szolgáltatást. 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. 

Pályázat benyújtása előtt a helyiség megtekinthető a szerdai és a pénteki napokon 8:00 és 

15:00 között. 

6. A pályázatok benyújtásának helye és határideje: 

 

Helye: Kótai Lajos Általános Iskola, 7551 Lábod, Iskola utca 4. 

Határideje: 2017. március 13. 12:00 

A pályázatot egy eredeti és az eredetivel mindenben megegyező egy másolati példányban, 

cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat büfé 

üzemeltetésére”, továbbá kérjük feltüntetni a pályázó nevét, címét. 

7. A pályázatok elbírálásának tervezett időpontja: 2017. március 15. 15:00 

8. A pályázatok elbírálásának szempontja: 

– a megajánlott havi bérleti díj: Ft/hó (tartalmaznia kell a közüzemi díjakat) 



– forgalmazni kívánt termékek 

– ezen a területen szerzett tapasztalat 

– előnyt jelent: az intézmény által szervezett programok, rendezvények kedvezményes 

támogatása 

9. 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. 

10. A pályázatból kizárják azt pályázót: 

 aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll; 

 akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van; 

 akinek a pályázat kiírója felé a pályázati beadási határidő lejártakor tartozása áll fenn 

 

11. A pályázat érvénytelen, ha: 

 a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő lejárta után nyújtották be; 

 egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek. 

 

12. A pályázathoz csatolandó dokumentumok: 

 pályázati lap, melynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, elérhetőségeit, 

továbbá a fizetendő bérleti díj egy havi összegére tett ajánlatot; 

 a büfé kínálatának részletes bemutatása; 

 a pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a szerződés teljes időtartama alatt 

biztosítja a pályázatában bemutatott büfé kínálatnak megfelelően az árusítandó 

élelmiszerek bőséges, az egészséges táplálkozásra nevelést segítő választékát; 

 a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati felhívás feltételeit elfogadja; 

 szakmai bemutatkozás 

 nyilatkozat a nemleges köztartozásról 

 nyilatkozat arról, hogy az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági engedélyek 

beszerzését a pályázó vállalja 

 

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárás bármely szakaszában indoklás 

nélkül a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

 


