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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 

A Kecskeméti  Duális Oktatás Zrt. nyilvános pályázatot ír ki a 

6000 Kecskemét, Izsáki út 5. szám alatti  

CAMPUS beruházási munkaterületen üzemeltetendő büfé kihelyezésére. 

 

Pályázatot kiíró:  

Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. 

1013 Budapest, Döbrentei utca 2. 

 

Az épülő CAMPUS beruházás által érintett belső, zárt munkaterületen (6000 Kecskemét, Izsáki út 

5. sz., 10212 hrsz,) ún. mozgóbüfé kihelyezésére van lehetőség. 

 

Jelen pályázati felhívás keretében lehet ajánlatokat benyújtani a pályázatot kiíró részére az 

alábbi szempontok figyelembe vételével: 

- a pályázat kiírója a mozgóbüfé telepítéséhez csak szükséges területet biztosítja, 

- a pályázat kiírója biztosítja az áram, víz és csatorna csatlakozási végpontokat,  

- a mozgóbüfé csak a munkaterületről közelíthető meg, utcai forgalom elől elzárt területen 

van 

- a kivitelezés során folyamatosan növekszik majd az építőipari munkavállalói létszám, a 

jelenlegi 100 főről fokozatosan 200-300 főre 

 

A pályázathoz kérjük a telepíteni kívánt mozgóbüfé leírásán túl annak fotóját is csatolni. 

A büféhez az összes hatósági engedély, működési feltétel beszerzése és biztosítása Üzemeltető 

feladat és kötelessége 

A pályázat nyertesével a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. bérleti szerződést határozatlan 

időtartamra, 30 napos felmondási idővel.  

 

Az ingatlan előre egyeztetett időpontban megtekinthető.  
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Pályázatot nyújthat be bármely természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a 

továbbiakban együtt: pályázó).  

 

Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:  

Az ajánlatok benyújtásának helye:  

Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. kecskeméti telephelye (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) Dékáni 

Épület, 9/a iroda, vagy a titkarsag@kedozrt.hu elektronikus levélcím 

Az ajánlatok benyújtásának ideje:  

Az ajánlatokat legkésőbb 2018. július 10. 12:00 óráig lehet benyújtani.  

Az ajánlatokat érvényesen benyújtani személyesen, zárt borítékban vagy e-mailben lehet 

„Kecskeméti CAMPUS beruházás munkaterületen telepítendő mozgóbüfé” jeligével. 

 

A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.  

 

Hiánypótlásra lehetőség nincs. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát nem 

módosíthatja.  

Az ajánlatokat 1 eredeti példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell 

összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani.  

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 30 nap.  

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:  

1) A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:  

a) természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja 

születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,  

b) átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy 

nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét  

c) jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb 

nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint 

képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.  

2) az ajánlott nettó bérleti díj mértékét  
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3) a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatok bontását követő 30 napig ajánlati 

kötöttséget vállal,  

4) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.  

 

A pályázat kiírója a benyújtott pályázat tartalmának (megajánlott bérleti díj, tervezett hasznosítás, 

stb.) vizsgálata során dönt a nyertes pályázóról, az ajánlatokat szabadon mérlegeli.  

A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. 

bérleti szerződést köt.  

 

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:  

Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) Dékáni Épület 9/a iroda 

A pályázatok bontására 2017. július 11. 10:00 órakor kerül sor.  

Az ajánlatok bontása nyilvános. 

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogát a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.  

 

A pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről a benyújtott ajánlatok érvényességéről, 

az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásról az igazgatóság dönt. A pályázat elbírálásáról a pályázókat 

írásban értesítjük.  

 

Bírálati szempontok:  

A pályázat kiírója a benyújtott ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja 

szerint értékeli a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel.  

 


