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1. A pályázat kiíró neve. címe és elérhetőségei:

Közép-Pesti Tankerületi Központ (1l42 Budapest, Mogyoródi u.2l.)

jelen pály ázat vonatkozásában érintett intézménye :

Budapest XIII. Kerületi Ady Endre Gimnázium
1139 Budapest, Riippentyit u.62.
oM azonosítő:35245

Apályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető az alábbi email címen;
Szalai Bernadett: szalai.bernadett.szb@gmai1. com

2. Apálvázattárgvaz

- A büfé mtiködtetésének célja, hogy az iskola tanulói és dolgozói megfelelő színvonalú és árszintű
büfészolgáltatást vehessenek igénybe az épiileten belül.

- A nyertes pályázonak kell az intézményekben található biife helyiséget az élelmiszerforgalmazásra és
tárolásra vonatkozó jogszabályi és szakhatósági előírások alapján kialakítania, illetve üzemeltetnie. Abban az
esetben, ha a nyertes páIyáző által kialakított büfe működéséhez a szakhatóságok utólag mégsem járulnak
hozzá, illetve a mtíködési engedélyt nem tudja a vállaIkozó megszeremi, a büfé kialakításával felmerült
költségeit egyediil viseli. E tárgyban polgári jogi igénnyel nem léphet fe| a pá|yázat kiírójával szemben. A
nyertes pályazó köteles figyelembe venni az intézményvezetőltagintézmény vezető észrevételeit a bi'ifé
termékválasztásának kialakításánál.

A pályázóknak pályázatuk részeként üZemeltetési tervet kell benyújtaniuk, amely az alábbiakal
tartalmazza:

- árképzési rendszer bemutatása,
- értékesíteni kívánt áru és termék váIasúéka (lista| a pá|yázat kiírója az egészséges termékek
és friss gyümölcsök napi kínálatát pozitívan értékeli
- nyitva tartás

A pályázatkiíró előnyben részesíti az egészséges ételeket és italokat forga|mazó pályázőkat az aIábbi
példák szerint:

- rostos gyümölcs-zöldséglevek, ásv ányv Íz
- tejtermékek
- különböző töltelékkel készült teljes kiőrlésű pékáruk
- gyümölcsök, kompót/befott, friss gyümcilcs, tejdesszertek
- sovány hússal, illetve húskészítménrryel készült szendvics, sok zöldséggel
- puffasztott gabonaszelet, natúr olajos magvak

A20120|2. (VIII.31.) EMMI rendelet l29.$ (4) bekezdése értelmében a népegészségügyi termékadóról
szóló 201 l . évi CI[. törvény hatálya alá tartozó, továbbá alkohol- és dohánytermék nem árusítható.

Például:

- olyan tejcsokoládé nem árulható, ami az
meghaladja a 40 gramm cukor/100 gramm
terméknél alacsonyabb;
- nem árulható olyan sós kukorica, mivel sótartalma meghaladja az 1grll00gr mennyiséget

A biifé kínálatának kialakítása az országos Élehiszerbiaonsági és Táplálkozás - fudományi Intézet
(oÉTD ajánlásában foglaltak figyelembe vételével történik.

A pá|yázatkílrő fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatotlpáIyázatokat eredménytelenné
nyilváníthatja, amennyiben a beérkezett páIyázatlpályázatok szakmai tartalma nem felel meg a pályáztato

l806 vámtarifaszám aIá tartozik és összcukortartalma
mennyiséget és kakaótartalma 40 gramm/lO0 gramm



által kialakított feltételrendszemek. Apályázatkiírő 2020'június 30. napjáig tartó bérleti szerződést köt a
pályázat eredményessége esetén a btifé üzemeltetésére. A bérleti szerződés felbontásra kerül, amennyiben
a büfet üZemeltető a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény hatálya alá tartoző
terméket árul.

- A nyertes páLyázónakhavi 73 700 Forint fix összegű bérleti díjat és a közüzemi költségeket kell lrzetni a
büfé helyiségének hasmálatáért' Az elektromos áramot' a vizhasmálati- és csátornadíjat almérő órák
alapján, havonta a leolvasott fogyasztás szerint kell fizetni, a f,itési díjat a bérleti díj tartaknazza.

A bérleti díjat a szerződés megkötését követően - de első alkalommal 2079. január l-jét követően - a
' KSH fogyasáói árindex mértékével egyoldalúan emelheti apáIyázatkiirő.

- A nyertes pályáző nem alkalmazhat büntetett előéletrÍ alkalmazottat, ezt akiírő felhívására igazolni köteles
hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatásával.

3.Aszerződés időtartam:2018. január l. napjától2020. június 30. napjáig szól.

4. A meehirdetett helvisée

Budapest XIII. Kerületi Ady Endre Gimnázium épületben található helyiség.

Alapterület: l02 m2

A helyiség büfé üzemeltetés céljára alkalmas helyiség, mely előzetes írásbeli bejelentkezés a|apján megtekinthetó 2017.
12.04. napján 8:00-14:00 őra között. Kérjük, hogy az írásbeli bejelentkezést a pályázat kiírójának a
ady.bufe@gmail.com e-mail címére legkésőbb 2017. 12.0l. napján 12:00 óráig eljuttatni szíveskedjen.

Az üzemeltetéshez szükséges gépek, berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése, a helyiség btifé üzemeltetés céljára
való alkalmassá tétele és folyamatos karbantartása, továbbá takarítása a nyertes pályázó feladata.

5. A pálvázatok benyúitásának helve és határideie:

Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2017. december l l. napja l2.00 óra

Az aj anlattétel ben}uújtásának módj a:

- Email-en az ady.bufe@gmail.com és a titkar@adv-bp.sulinet.hu címre.
Kérjük az email tórglába beírni: "Büfti iizemeltetése"

6. A pálvázatok elbírálásának tervezett időpontia: 20l7. december l8.

Apályázat eredményéről apályázók írásban, e-mail útján kapnak tájékoztatást.

7. A pályázatok elbírálásának szempontia:

1.Üzemeltetési aiánlat
l. Rostos gvümölcs-zöldséslevek. ásvánwíz 2

.2. Teitermékek. teidesszertek 2

3. Laktóz- és gluténmentes, diabetikus termékek 2
1.4. Kültinböző töltelékkel készült teljes kiőrlésű
pékáruk

2

l.5' Gyümölcsrik' kompót/befőtt. friss syümölcs 2
1.6. Sovány hússal' illetve húskészítménnyel készült
szendvics. sok zöldséesel

2

1.7. Puffasáott sabonaszelet. natúr olaios masvak 2

2. ,,Konkurenciatűrés'' fa pályázó (uri az általa kínált
termékeket is nyújtó konkurenciát (pl.: élelmiszer- vagy
italautomata az épületben)l

J

3. Diákrendezvények támogatása 5

4. Nvitvatartási idő 3



Az egyes ajánlati elemekre kapott pontokat ajánlattevő összeadja, és a nyertes ajánIat a legmagasabb pontszámot elérő
ajánlat lesz. Maximum 25 pont szerezhető.

A l és 2' értékelési Szempont esetében az alábbiak szerint kerülnek kiosáásra a pontok:
Amennyiben a páLyáző üZemeltetési terve alapján a 1.l - l.7. pontok szerinti termékek pzerepelnek a pályázó
kínálatában, ugy 14 pontot kap, amennyiben a l.l - 1.7. pontok közül valamely termék híányzik, úgy arra a termekre o
pontot, a termékek megajánlásának megfelelően a táb|ázatban szereplő pontok alapján. A 2. pont esetén, amennyiben a
pá|yáző tűri a konkurenciát, úgy megkapj a atáblázatban szereplő pontot, amennyiben nem, úgy 0 pontot kap.

A 3. értékelési szempont esetében apályázőtől elvárás, hogy támogassa az iskola diákjai (diákönkormányzata) áItaI
szervezetl programokat (pl.: osáálykirándulás), akár nyitvatartási időn kívül vagy iskolaszünetben. Amennyiben ezt
vállalja, úgy megkaphatja a táblázatban jelölt pontszámot, amennyiben nem, úgy 0 pontot. A 3. értékelési izempont
esetében rész pontszám is adható.

Az 4. értékelési szempont esetében a páIyázőnak meg ke|lene adni a nyitvatartási időinterva|lumot' a minimális
megajánlás 7.00-14'00 óra között' ezen megajánlás esetén nem kap többletpontot a pályázó, amennyiben hosszabb
(óránként megemelt) nyitvatartási időt ajánl meg, úgy megkapja atáblázatban szereplő pontot. A 4. értékelési szempont
esetében rész pontszám is adható.

Amennyiben a nyertesként kihirdetett pályáző a szerződéskötést megelőzően visszalép, apáIyázat kiírója a második
legmagasabb összpontszámot elérő érvényes pályázatotbenyújtó páIyéaóva| köti meg a izerződést.

Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánIat minősül a legkedvezőbbnek' amely a nem egyenlő
értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb pontszámú értékelési szempontra nagyobb
értékelési pontszámot kapott. Ha így is több ajánIatnak azonos apontszáma, akkor pedig bíráló bizottsag előttiártott
s orso l ás alapj án v álaszt a ktir ő az aj ánl atok kö zött.

8. Egvéb követelménvek:

A nyertes pályázo kötelessége a kereskedelmi tevékenység fo|ytatásához szükséges bejelentési kötelezettség teljesítése,
továbbá az uzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzése' alkalmazottai a jogszabályoknak rn"g-f"t"to.n
egészségiigyi alkalmassággal kellrendelkemiük és büntetlen előéletrÍnek kell lennii'ik.

A páIyáző mutasson be legalább l db olyan üzemeltetési referenciát' amely oktatási intézményben korábban nyújtott
büfe szolgáltatásra vonatkozik' ahol állandó helyiségben, legalább l tanéven keresztül folyamatosan, heiyszíni
kiszolgálással működött. Amennyiben a pályáző nem rendelkez1k a fenti referenciáva|., űEy a kiíró páIyázatát
érvényteleníti.

9. A pálvázat érvénvtelen. ha:

a) apályázat benyújtására rendelkezésre ál1ó határidő lejárta után nyújtották be,

b) egyéb módon nem felel meg apáIyázati felhívásban meghatározott feltételeknek,

c) apá|yázo nem a megfelelő csatornákon keresáül nyújtja be apá|yázatát,

d) legalább egy érvényes páIyázat sem érkezett.

10. A pálvázatokban szereolő adatok és csatolandó dokumgntumok

o pályózati lap, melynek tartalmamia kell a páIyázó nevét' címét, elérhetőségeit (telefon, e-mail), adőszámát,
jogi személy esetén a képviselő nevét

o tevékenység végzésére feljogosító vállalkozói igazolványlengedély, illetve jogi személy esetén a társasági
szerződés vagy alapító okiraü/bírósági kivonat (civil szervezetek esetén) 30 napnál nem régebbi egyszerű
másolata

. Ktizjegyző áItal hitelesített aIálrási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzelt aláírás minta egyszení másolata



',0'' 
NAV-os igazolás (együttes adóigazolás) vagy

kinyomtatva

Íizemeltetési terv

a köztartozás mentes adőzői adatbázisban való szereplés

pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vállalja ajelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket

referencia bemutatása

. a képviseletre való jogosultságnak megfelelően aláír nyilatkozat, mely szerint

) nincs ellene csőd-, felszámolási eljárás folyamatban, végelszámolás alatt nem áll'

) nincs önkormányzati adóhatóságnál nyi lvántartott adőtartozása,

) tevékenységét nem fi'iggesztette fel vagy tevékenységét nem fiiggesáették fel

r átláthatósági nyilatko zat Ezt mel|ékelni szüksé ge s a pá|y ázathozl. l' l'

1l. Eeyéb:

Az értékesíteni kívánt áru és termék választéka listát a pá|yázat kiírója a2012012. (VIII.3l.) EMMI rendelet 130.$ (2)

bekezdésben foglaltakra tekintettel szakvélemény beszerzése céljából megküldi a nevelési-oktatási intézményben
műkodő iskola-egészségügyi szolgálat részére.

A szakvéleményben foglaltakat abirá|ó bizottság köteles figyelembe venni. (2012012. (VIII. 3l.) EMMI rendelet l30.$
(3).)

Dr. Házlinger György tankerületi igazgatő nevében és megbízásából:


