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Pályázat kiírás 2019! 

 

A Répcelaki Sport Egyesület (továbbiakban: Bérbeadó) pályázatot hirdet sportbüfé üzemeltetésére 

2019. április 1. és 2022. július 30. közötti időszakra. 

Az üzemeltetés a büfére és kapcsolódó raktárhelyiségre, valamint 1 db tribün alatti kiszolgáló 

helyiség (2019 júliusáig kerül kialakításra) sportesemények alkalmával büféként történő használatra 

és az illemhelyre terjed ki. 

A nyertes pályázónak az üzemeltetés időszakára üzemeltetési díjat valamint rezsi költséget kell fizetni. 

Az üzemeltetési díjat havonta, negyedévente, évente (pályázatban kell megadni) az esedékesség előtt 

5 banki nappal kell kifizetni. A rezsi költséget átalányban, illetve a kiépített mérőórákkal rendelkező 

fogyasztási helyeknél fogyasztás alapján kell fizetni minden hónap 10-ig. 

A szerződés a fenti határozott időtartamra jön létre, valamint egy alkalommal a feltételek kölcsönös 

újra tárgyalása és elfogadása után maximum 3 évvel meghosszabbítható. 

A pályázatnak kötelezően tartalmazni kell, (hiányuk kizáró ok lehet): 

● A pályázó részletes elképzeléseit a büfé és kapcsolódó egységek üzemeltetéséről, arculatáról, 

amelyben külön részletezni kell a büfé ital és étel kínálatát. 

● Tervezett nyitva tartási időt. 

● Pályázó szakmai önéletrajzát. 

● Magánszemély esetén erkölcsi bizonyítvány, cég esetén adó vám és TB tartozás mentességről 

igazolás benyújtását. 
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● A pályázó által vállalt üzemeltetési díjat: 

o Büféhelyiségre és kapcsolódó egységre. 

o Tribün alatti helyiségre. 

● A pályázó által vállalt rezsi díjat (üzemelési óra viszonylatában) a nem mérhető energiákra 

és szolgáltatásokra (víz, szennyvíz, szemétszállítás, közös használatú helységek takarítása). 

● Nyilatkozatot a mérőórával szerelt energia fogyasztás (fűtés, villamos energia) mérőóra állás 

szerinti számlázás elfogadásáról. 

● Egyesület által szervezett, és a sportlétesítményen belül lebonyolítani kívánt nagy 

rendezvények (búcsú, egész napos sport rendezvény, stb.) büfészolgáltatás kizárólagosságáért 

fizetett alkalmankénti díjat. 

 

A pályázatnak ajánlottan tartalmazni kell: 

● A pályázó által jelenleg és korábban üzemeltetett vendéglátó ipari egységek felsorolását. 

● Referenciákat, ajánlásokat a pályázó által üzemeltetett vendéglátó egységek tulajdonosaitól. 

 

A pályázat elbírálásának szempontjai: 

𝐵ü𝑓éℎ𝑒𝑙𝑦𝑖𝑠é𝑔𝑟𝑒 é𝑠 𝑘𝑎𝑝𝑐𝑠𝑜𝑙ó𝑑ó 𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔𝑟𝑒 𝑎 𝑝á𝑙𝑦á𝑧ó á𝑙𝑡𝑎𝑙 𝑣á𝑙𝑙𝑎𝑙𝑡 ü𝑧𝑒𝑚𝑒𝑙𝑡𝑒𝑡é𝑠𝑖 𝑑í𝑗

𝐵ü𝑓éℎ𝑒𝑙𝑦𝑖𝑠é𝑔𝑟𝑒 é𝑠 𝑘𝑎𝑝𝑐𝑠𝑜𝑙ó𝑑ó 𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔𝑟𝑒 𝑣á𝑙𝑙𝑎𝑙𝑡 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑖𝑠 ü𝑧𝑒𝑚𝑒𝑙𝑡𝑒𝑡é𝑠𝑖 𝑑í𝑗
∗ 1000 = 𝑃1 

𝑇𝑟𝑖𝑏ü𝑛 𝑎𝑙𝑎𝑡𝑡𝑖 ℎ𝑒𝑙𝑦𝑖𝑠é𝑔𝑟𝑒 𝑎 𝑝á𝑙𝑦á𝑧ó á𝑙𝑡𝑎𝑙 𝑣á𝑙𝑙𝑎𝑙𝑡 ü𝑧𝑒𝑚𝑒𝑙𝑡𝑒𝑡é𝑠𝑖 𝑑í𝑗

𝑇𝑟𝑖𝑏ü𝑛 𝑎𝑙𝑎𝑡𝑡𝑖 ℎ𝑒𝑙𝑦𝑖𝑠é𝑔𝑟𝑒 𝑣á𝑙𝑙𝑎𝑙𝑡 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑖𝑠 ü𝑧𝑒𝑚𝑒𝑙𝑡𝑒𝑡é𝑠𝑖 𝑑í𝑗
∗ 500 = 𝑃2 

𝑁𝑎𝑔𝑦 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑧𝑣é𝑛𝑦𝑒𝑘 𝑘𝑖𝑧á𝑟𝑜𝑙𝑎𝑔𝑜𝑠𝑠á𝑔áé𝑟𝑡 𝑎 𝑣á𝑙𝑙𝑎𝑙𝑘𝑜𝑧ó á𝑙𝑡𝑎𝑙 𝑣á𝑙𝑙𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑙𝑘𝑎𝑙𝑚𝑎𝑛𝑘é𝑛𝑡𝑖 𝑑í𝑗

𝑁𝑎𝑔𝑦 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑧𝑣é𝑛𝑦𝑒𝑘 𝑘𝑖𝑧á𝑟𝑜𝑙𝑎𝑔𝑜𝑠𝑠á𝑔áé𝑟𝑡  𝑣á𝑙𝑙𝑎𝑙𝑡 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑖𝑠 𝑎𝑙𝑘𝑎𝑙𝑚𝑎𝑛𝑘é𝑛𝑡𝑖 𝑑í𝑗
∗ 250 = 𝑃3 

𝐵é𝑟𝑒𝑙𝑡 ℎ𝑒𝑙𝑦𝑖𝑠é𝑔𝑟𝑒 é𝑠 𝑘𝑎𝑝𝑐𝑠𝑜𝑙ó𝑑ó 𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔𝑒𝑖𝑘𝑟𝑒 𝑎 𝑝á𝑙𝑦á𝑧ó á𝑙𝑡𝑎𝑙 𝑣á𝑙𝑙𝑎𝑙𝑡 𝑟𝑒𝑧𝑠𝑖ó𝑟𝑎 𝑑í𝑗

𝐵é𝑟𝑒𝑙𝑡 ℎ𝑒𝑙𝑦𝑖𝑠é𝑔𝑟𝑒 é𝑠 𝑘𝑎𝑝𝑐𝑠𝑜𝑙ó𝑑ó 𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔𝑒𝑖𝑘𝑟𝑒 𝑣á𝑙𝑙𝑎𝑙𝑡 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑖𝑠 𝑟𝑒𝑧𝑠𝑖ó𝑟𝑎 𝑑í𝑗
∗ 250 = 𝑃4 

Elérhető összpontszámí = P1+P2+P3+P4 

A két legmagasabb összpontszámot elérő pályázó kerül be a második személyes meghallgatási körbe, 

ahol a pályázó vagy megbízottja szóban elmondhatja elképzeléseit és terveit, pontosíthatja ajánlatát 

a Bérbeadó és/vagy Megbízottjai előtt. A két pályázó egy azon napon, de különböző időpontokban 

kerülnek meghallgatásra. A meghallgatást követően a Bérbeadó dönt a győztes pályázatról, a 

Bérbeadó fenn tartja azt a jogát, hogy nem hirdet ki győztest vagy nem az első körben legjobb 

ajánlatot tevő pályázatot hirdeti ki győztesnek. 
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A pályázati anyag formai követelményei: 

• Zárt borítékban név és cím nélkül, anonim módon. 

• Minden egyes dokumentum minden lapján meg kell jeleníteni a pályázó által választott kódot. 

• A zárt borítékban egy második zárt borítékot kell elhelyezni benne a pályázót azonosító 

dokumentumokkal (pl. erkölcsi bizonyítvány, stb.). A pályázó nevét, elérhetőségét, választott 

kódot, dokumentumok listáját a borítékon fel kell tüntetni. 

A pályázattal kapcsolatos minden további információ: Nagy László, elnökségi tag (20/466-5588). 

A pályázóknak kérés esetén a helyszínek megtekintését biztosítjuk. 

A pályázatok beadásának határideje és helye: 2019. március 25. 24 óra, személyesen a Répcelaki 

Sport Egyesület elnöki irodájában valamint a Répce Sportcsarnokban, vagy postai úton ajánlott 

levélként. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. március 26. 24 óra 

A személyes meghallgatás határideje: 2019. március 28. 24 óra 

A nyertes kihirdetésének határideje: 2019. március 29. 

A pályázókat az eredményről szóban és/vagy írásban értesítjük.  

 

 

Répcelak 2019. február 17. 

 

  

Németh Gábor Molnár Árpád 

Ügyvezető elnök Társadalmi elnök 
 

 

 


