
PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ 

I. 

Általános információk 

 

1. A Gönyű, Irányi Dániel utca 6-8. szám alatti, Gönyű Sportpályán épülő, 2016. június 

30-án elkészülő sportöltöző épületében kialakított büfé és/vagy konditerem és/vagy 

szauna üzemeltetésére Gönyű Község Önkormányzata és Gönyűi Sportegyesület 

nyilvános pályázatot hirdet, amelynek részletes feltételeit jelen pályázati 

dokumentáció tartalmazza. 

 

2. A pályázat eredményeként „Bérleti és üzemeltetési szerződés” megkötésére került sor, 

amely egyrészről Gönyű Község Önkormányzata és Gönyűi Sportegyesület, mint 

bérbeadó, másrészről a nyertes ajánlattevő, mint bérlő, illetve üzemeltető jön létre. 

 

A felek a szerződést 2016. augusztus 15-től határozott időre, 3 éves időtartamra kötik, 

három hónap felmondási idővel. 

A felek a szerződésben kikötik, hogy az üzemeltetés bármely okból való 

megszüntetése, illetve megszűnése elválaszthatatlanul a bérleti jogviszony 

megszüntetését is maga után vonja. 

 

3. A rendelkezésre bocsátott helyiségcsoportot vagy annak egy részét valamint a 

meglévő berendezéseket és felszereléseket a bérbeadó az üzemeltető részére havi 

bérleti díj fizetése ellenében használatba átadja. 

 

Az üzemeltető a villamosenergia, gázszolgáltatás, valamint víz- és csatorna 

szolgáltatás díját a bérbeadónak arányosan megtéríti vagy saját költségén almérő 

felszereléséről intézkedik. A hulladékszállítási szerződést az üzemeltető közvetlenül a 

szolgáltatóval köti meg.  

 

A bérleti díj mértéke, évente, a KSH által közzétett hivatalos előző évi infláció 

figyelembevételével, a felek közötti megállapodás szerint közös megegyezéssel kerül 

megállapításra. 



A bérbeadó a bérleti díjról havonta számlát állít ki, amelyet a számlán szereplő 

határidőig kell megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat 

kétszeresének megfelelő összegű kamatot kell az üzemeltetőnek fizetnie. A fizetési 

felszólításban megjelölt póthatáridő- a felszólítás kézhezvételét követő 5 munkanap- 

elmulasztása a szerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után. 

 

4. Pályázni lehetséges a három blokk üzemeltetésére együttesen illetve külön-külön is. 

 

5. A pályázatok elbírálásánál alkalmazott főbb értékelési szempontok: 

 

- A bérleti díjra vonatkozó legkedvezőbb árajánlat 

- Referenciák 

- Az üzemeltetéshez szükséges a pályázó által rendelkezésre bocsátott műszaki 

berendezések 

II. 

A bérleti jogviszony és az üzemeltetés feltételei 

 

1. A nyertes ajánlattevő az üzemeltetést a szükséges engedélyek birtokában kezdheti el. 

 

2. A szakhatósági követelményeknek való megfeleltetés és engedélyeztetés a nyertes 

ajánlattevő feladata, amelynek költségei a szerződés fennállása alatt őt terhelik. 

 

3. A nyertes ajánlattevő teljes körűen felel a vonatkozó jogszabályi előírások 

betartásáért. (Munka- és balesetvédelelem, tűzvédelem, veszélyes anyagok kezelése, 

ÁNTSZ előírások) 

 

4. Az OTSZ és a Munkavédelmi törvény alapján az ajánlattevő köteles saját hatáskörén 

belül Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzatot érvénybe léptetni, a munkavállalók 

jogszabály szerinti tűzvédelmi és munkavédelmi oktatásáról bizonylatolt módon 

gondoskodni. 

 

5. Nem köthető szerződés azzal az ajánlattevővel, illetve a már megkötött szerződés 

azonnali hatályú felmondását eredményezi, ha az ajánlattevő: 



 

a) csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési 

eljárás alatt áll; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény 178. §–ának 20. pontja szerint, 60 

napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik; 

d) büntetett előéletű; 

e) a járványügyi, tűz- és munkavédelmi, valamint az adott üzemeltetési területre 

vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése során megállapított hiányosságokat, 

továbbá hatóság által megállapított súlyos szabálytalanságot nem szűnteti meg; 

f) fizetési felszólításban megjelölt póthatáridőt elmulasztja; 

g) a jogszabályokban, a szerződésben meghatározott kötelezettségeit a teljesítés során 

súlyosan megszegi. 

 

A szerződés megkötését követően felmerülő 5. a)-g) pontok szerinti kizáró ok 

bármelyike fennáll az ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal 

felmondani. 

 

6. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során alvállalkozókat nem vehet igénybe, 

viszont a teljesítés érdekében igénybe vett beszállítók nem minősülnek 

alvállalkozónak. 

 

7. A nyertes ajánlattevő az átadott helyiséget/ helyiségeket harmadik személynek bérbe 

nem adhatja. 

 

8. Az üzemeltető a Gönyűi Sportegyesület tagjai részére kedvezményt biztosít. A 

kedvezmény mértékét az ajánlatnak tartalmaznia kell. 

 

9. A szauna és/vagy a büfé és/vagy a konditerem folyamatos üzemeltetéséhez szükséges 

karbantartás, javítás a nyertes ajánlattevő feladata, amelybe beleértendő az építési, 

gépészeti és az elektromos hálózat a mérőhelytől a csatlakozókig, valamint a 

berendezésekhez és az eszközökhöz kapcsolódó karbantartás. A karbantartás, az 

üzemeltetést biztosító karbantartási szerződések költsége a nyertes ajánlattevőt 

terhelik. 



 

Karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszközök folyamatos, zavartalan, biztonságos 

üzemeltetést szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű 

megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő 

nagyjavítást, és mindazon javítási tevékenységeket, amelyeket a rendeltetésszerű 

használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres 

helyreállítását eredményezi. 

 

Felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló 

időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely azzal jár, hogy az adott eszköz 

élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően 

vagy teljesen visszaáll. A felújítás már állományban lévő tárgyi eszközhöz 

kapcsolódik, nem jár mennyiségi növekedéssel.  

 

10. Az építési felújítási munkálatok elvégzése és annak költségei a bérbeadót terhelik. 

 

11.  A rendeltetésszerű működéshez szükséges eszközök és készletek biztosításáról a 

nyertes ajánlattevőnek kell gondoskodnia. 

 

12.  A bérbevett helyiség/helyiségek takarítása a nyertes ajánlattevő feladata. 

 

13. A helyiségek évenkénti tisztasági festését a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania a 

saját költségére. 

 

14. A teljesítés során keletkező valamennyi veszélyes és nem veszélyes hulladék 

szállításáról és ártalmatlanításáról saját költségen a nyertes ajánlattevőnek kell 

gondoskodnia. 

 

 

 

 

 

 



III. 

A létesítmény adatai 

 

 

1. Szauna blokk: 

- Szauna: 9,1 m2 

- Szauna pihenő: 42,24 m2 

- Hozzá tartozó öltözők, mellékhelyiségek: 17 m2 

 

2. Konditerem blokk: 

- Konditerem: 103,16 m2 

- Hozzátartozó öltözők, mellékhelyiségek: 17 m2 

 

3. Büfé blokk:  

- Klubhelyiség: 48,60 m2 

- Klubhelyiséghez tartozó mosdók: 7,31 m2 

- Kiszolgálópult, raktár: 19,15 m2 

- Személyzeti zuhanyzó, öltöző, közlekedő: 15,52 m2 

 

A büfé, konditerem valamint a szauna blokk leltár szerinti eszközeinek felsorolását a 3. számú 

melléklet tartalmazza.  

 

IV. 

Az ajánlattétel egyéb feltételei 

 

1.  A nyertes ajánlattevő a felmondási időnek megfelelően háromhavi bruttó bérleti 

díjnak megfelelő kauciót köteles biztosítani. A kaució biztosítása fizetési 

bankgaranciával vagy készpénzben működik. 

 

A kaució a következő feltételek együttes fennállása esetén megfelelő: 

a) visszavonhatatlan 

b) feltétlenül és azonnal igénybe vehető 

c) futamideje a szerződéses viszony megszűnését követően legalább még 

további 30 napig tart. 



 

A bankgarancia- levélnek tartalmaznia kell a bank feltétlen és visszavonhatatlan 

kötelezettségvállalását arra az esetre, ha az ajánlattevő fizetési kötelezettségeinek írásbeli 

felszólításra a megadott határidőn belül nem tesz eleget, akkor a bank saját kötelezettsége 

alapján, azonnal kifizeti a bérbeadónak az általa megjelölt összeget, a bankgarancia 

értékhatáráig. 

V. 

Az ajánlat összeállítása 

1. Ajánlati nyilatkozat: amelyben az ajánlattevő kinyilvánítja részvételi szándékát az 

eljárásban, továbbá vállalja az eredményhirdetési időpontot követő 45. napig terjedő 

ajánlati kötöttségét. (1. számú melléklet) 

2. Nyilatkozat a 2. számú melléklet szerint. 

3. Kereskedelmi ajánlat: az ajánlatkérő a jelen felhívásban rögzített teljes üzemeltetési 

feladat ellátásáért kér adatokat a következő tartalommal: 

3.1. Büféáruk választéka és/vagy szauna és konditerem tervezett szolgáltatásai 

3.2. Üzleti-üzemeltetési elképzelések részletes ismertetése. 

3.3. Az ajánlattevő által rendelkezésre álló berendezések (fényképes) teljes 

műszaki dokumentációja. 

3.4. Referenciák. 

 

4. Az ajánlattevő pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságát az alábbi 

dokumentumok benyújtásával kell igazolni: 

 

4.1. Az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozat az 

ajánlattevő számlavezető pénzintézet(ei)től a cégkivonatban szereplő 

valamennyi pénzforgalmi jelzőszám tekintetében arra vonatkozó 

információval, hogy a folyószámlán a kibocsátást megelőző egy évben 

- fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tesz-e 

- számláján sorbanállás fordult-e elő 

4.2. az elmúlt három évben büfé és/vagy konditerem és/vagy szauna üzemeltetésére 

vonatkozó referenciák bemutatása (megadva a teljesítés évét, a szerződést kötő 

másik fél nevét, a referenciát adó személy nevét, telefonszámát) 



4.3. azon emberek, vezetők bemutatása, végzettségük, gyakorlatuk és szakmai 

referenciájuk ismertetése, akik a szerződés teljesítésében részt vesznek. 

 

5. Az ajánlathoz csatolni kell az aktuális cégállapotot bemutató 30 napnál nem régebbi 

cégkivonatot (egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói nyilvántartásban való 

szerepelést) továbbá amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban 

a cégbírósághoz érkeztetett változás-bejegyzési kérelmet. 

 

6. 30 napnál nem régebbi bővített nemleges adóigazolást 

 

7. Csatolni szükséges az ajánlatot cégszerűen aláíró személy eredeti vagy hiteles 

másolatú aláírási címpéldányát. 

 

8. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés hatálya alatt az általa okozott 

károk megtérítésére felelősségbiztosítással rendelkezik vagy az üzemeltetés elnyerése 

esetén erre vonatkozó biztosítási szerződést fog kötni. Nyilatkozni kell továbbá 

meglévő biztosítás esetén a biztosítás évenkénti és káronkénti limitjéről. 

 

Az ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget az értékelési szempontokat érintő 

dokumentumok tekintetében biztosít. 

 

VI. 

Az ajánlat benyújtásának formai előírásai 

 

1. Az ajánlat 1 eredeti és 2 másolati példányait megfelelő jelzéssel (eredeti/másolat) el 

kell látni. Az eredeti és másolati példányokat egy közös, cégjelzés nélküli borítékba 

kell elhelyezni és lezárni. 

 

2. Benyújtás módja postai úton vagy személyesen illetve meghatalmazott útján. 

 

3. Cím: Gönyűi Sportegyesület Elnöke 9071 Gönyű, Ady E. u. 32.  

 

 

 



1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 

 

Tisztelt Ajánlatkérő (Kiíró)! 

 

Az Önök pályázati felhívásának feltételeit átvizsgáltuk és elfogadását ezennel 

igazoljuk. Ajánlatot teszünk a Gönyű Sportpályán épülő öltöző épületében kialakított 

büfé és/vagy konditerem és/vagy szauna üzemeltetésére. 

 

Kijelentjük, hogy az eredményhirdetési időpontot követő 45. napig terjedő időszakra 

tartjuk ajánlatunkat, ami ezen időszak lejárta előtt – a nyertesként kihirdetett 

ajánlattevő visszalépése esetén is- bármikor elfogadható. 

 

Kijelentjük, hogy ajánlatunk elfogadása esetén készek vagyunk az ajánlat tartalma, 

valamint a dokumentáció és az ajánlati felhívás feltételei szerint elkészített szerződést 

aláírni. 

 

 

 

Kelt: 

 

 

 

 

      ……………………………............. 

       cégszerű aláírás 

 

 

 

 



2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

 

NYILATKOZAT 

 

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

……………………………………………………………………………….. 

cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

 

nyilatkozom 

 

hogy ………………………………..………………………………………………… 

ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a szerződés megkötését kizáró okok. 

 

Fenti nyilatkozatom megtételekor tudomásom van arról, hogy a szerződés nem köthető 

meg azzal, aki: 

 

- csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati 

adósságrendezési eljárás alatt áll; 

- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

- az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény 178. –ának 20. pontja szerint, 60 

napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik; 

- büntetett előéletű; 

- a gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség 

betöltését kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt áll, illetve akinek 

tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi 

intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a 

bíróság jogerős ítéletében korlátozta 

 



Továbbá tudomásul veszem, hogy amennyiben a szerződés megkötését követően 

merül fel a fent felsorolt pontok szerinti kizáró ok a tulajdonosi joggyakorló jogosult a 

szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

Nyilatkozom továbbá, hogy a pályázat elnyerése esetén a szerződéskötést megelőzően 

a szükséges igazolásokat benyújtom. 

 

Kelt: 

         

 

       ……………………………………… 

        cégszerű aláírás 

 

  



3. számú melléklet 

 

 

Leltár szerinti eszközök 

 

 

Büfében: konyhaszekrény, konyhapult 

 

 

 

 

 

 

 

 


