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NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

A Kecskeméti Duális Oktatás Zrt.  

egyfordulós nyilvános pályázatot ír ki a 

6000 Kecskemét, Izsáki út 5. szám alatti  

CAMPUS Oktatási épületben kialakított büfé üzemeltetésére 

 

Pályázatot kiíró:  

Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. 

6000 Kecskemét, Izsáki út 5. 

 

A CAMPUS beruházás I. ütemében 2019. szeptemberben átadásra került Oktatási épületben, az I. 

emeleten található büfé határozott időre szóló bérleti szerződés útján történő hasznosítására 

pályázatot hirdetünk meg. A pályázatot kiíró jogi személy az épület tulajdonosa, hasznosítója és 

üzemeltetője is egy személyben. 

 

Az ingatlan jellemzői: 

A büfé az I. emeleti, bárki számára nyitott térben található. 

A bérlemény adatai: 

Büfé kiszolgáló tér: 23,82 m² 

Manipulációs tér: 26,63 m² 

Szociális blokk: 7,91 m² 

A büféhez kapcsolódik egy 140 m²-es fogyasztási tér is, továbbá egy 360 m² nyitott terasz 

csatlakozik, melyek használata eseti jelleggel, külön egyeztetés alapján biztosított. 

A bérlemény megtekintésére előzetes időpontegyeztetés alapján biztosítunk lehetőséget. 

A bérlemény újszerű állapotban, konyhai gépekkel és berendezésekkel kerül átadásra, melyeket 

külön átadás-átvételi jegyzőkönyv rögzít. A büfé eszközlistáját a kiírás melléklete tartalmazza. 

 

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

alábbi szempontok figyelembevételével: 

- a pályázat kiírója biztosítja az áram, víz és csatorna csatlakozási végpontokat; 
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- az épületben a várható hallgatói létszám nagyságrendileg 700-800 fő melyet kb. 120 fő 

oktató, ügyintéző és piaci alapú bérlők munkavállalói létszáma egészít ki. 

- a kiíró által meghatározott minimális havi bérleti díj, amelynél kisebb összegű ajánlat nem 

tehető: 292.000,- Ft + ÁFA/hó, mely nem tartalmazza a közüzemi és takarítási költségeket. 

A közüzemi fogyasztás mérése (áram, víz, csatorna) külön almérők alapján történik. A 

Bérlemény takarítása, illetve a vendégek által használt fogyasztási tér tisztán tartása 

Üzemeltető feladata és költsége  

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

feladata és kötelessége. 

A pályázat nyertesével a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. bérleti szerződést köt az alábbi határozott 

időtartamra: 2021. szeptember 01. – 2023. augusztus 31.  

 

Pályázatot nyújthat be bármely természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

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

továbbiakban együtt: pályázó).  

 

Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:  

Az ajánlatok benyújtásának helye:  

Személyesen a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. kecskeméti székhelyén (6000 Kecskemét, Izsáki 

út 5.) vagy a titkarsag@kedozrt.hu elektronikus levélcímen 

Az ajánlatok benyújtásának ideje:  

Az ajánlatokat legkésőbb 2021. augusztus 11. 16:00 óráig lehet benyújtani.  

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

„Kecskeméti CAMPUS Oktatási épület büfé” 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 db. 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.  
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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  

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.  

5.) esetleges kialakítási, hasznosítási ötletek, elképzelések bemutatása 

 

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

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

 

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:  

Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. kecskeméti székhelyén (6000 Kecskemét, Izsáki út 5.) földszint. 

A pályázatok bontására 2021. augusztus 12. 11:00 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 a vezérigazgató dönt. A pályázat elbírálásáról a pályázókat 

írásban értesítjük.  

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás ill. helyszíni megtekintési időpont kérhető 

Tarnóy Anna projektmenedzsertől a 30/259 2793 telefonszámon, vagy a tarnoy.anna@kedozrt.hu 

mail címen. 

Bírálati szempontok:  

A pályázat kiírója a benyújtott ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja 

szerint értékeli a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel.  
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Mellékletek: 

 

1. Büfé fotója (egyes berendezések a jelenlegi Üzemeltető tulajdonát képezik) 

2. Büfé alaprajz 

3. Konyhatechnológiai eszközlista 
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1 sz. melléklet 
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2. sz. melléklet 
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3. sz. melléklet 

 

 

S.sz. Poz.sz. Megnevezés Gyártó Kódszám
Méret                                                                                                                                                                                                           
(cm)

Db

230V 400V gáz

  1 A1-Manipuláció

1 01

Netto 570 literes GN2/1 belméretű hűtőszekrény, kívül 
rozsdamentes(AISI304) - belül polisztilor fehér müanyag burkolattal. 
Alsó elhelyezésű Danfoss hűtőaggregáttal, automata leolvasztással. 
Digitális hőmérséklet szabályozó és kijelző egységgel (DIXELL), 
főkapcsolóval, beépített ajtózárral, szintezhető lábakkal. R134a 
hűtőközeg. Hőmérséklettartomány: -2..+8 °C Agrikon-Alfa S AGS-520TNA 77,7x72x172 0,19 2

2 02
2 medencés (400x400x250) csepptálcás mosogató tartozékokkal 
(lefolyóval, dugó-túlfolyóval és szifonnal). Agrikon-Alfa VM 0404-2 B 150x60x85 1

3 03

Rm.(AISI304) fali kézmosó kagyló , homlokfelületén nyomólappal 
működtethető kifolyóval, keverőszeleppel, tartozékokkal ( lefolyó, dugó, 
szifon )Medence méret: átm.34x11 cm. Agrikon-Alfa 5 D2 4040 NY 40x40x23 1

4 04 Rm.(AISI304) előkészítő asztal hátsó felhajtás nélkül, alsó polccal Agrikon-Alfa EA 0760 A 70x60x85 1

5 05
Horganyzott raktári állvány, 5db állítható magasságú polccal, 
polconkénti terhelhetősége mérettől függően: 100kg/polc Vasszer Kft SAL-126-200-5 120x60x198 1

6 05a
Horganyzott raktári állvány, 5db állítható magasságú polccal, 
polconkénti terhelhetősége mérettől függően: 100kg/polc Vasszer Kft SAL-126-200-5 120x60x198 1

7 05b
Horganyzott raktári állvány, 5db állítható magasságú polccal, 
polconkénti terhelhetősége mérettől függően: 100kg/polc Vasszer Kft SAL-126-200-5 120x60x198 1
Terhelési tábla 1

8 06
Horganyzott raktári állvány, 5db állítható magasságú polccal, 
polconkénti terhelhetősége mérettől függően: 100kg/polc Vasszer Kft SAL-126-200-5 120x60x198 1

9 06a
Horganyzott raktári állvány, 5db állítható magasságú polccal, 
polconkénti terhelhetősége mérettől függően: 100kg/polc Vasszer Kft SAL-126-200-5 120x60x198 1

10 07 Rm. állítható falipolc rendszerhez csepegtető polc (AISI304) Agrikon-Alfa PR153 150x30 1
11 07a Rm. állítható falipolc rendszerhez falisín (AISI304) Agrikon-Alfa FS 35 35 2
12 07b Rm. állítható falipolc rendszerhez konzol(AISI304) Agrikon-Alfa FK 30 30 2

13 08

Takarítószer és eszköztároló szekrény, egyajtós kivitel.Biztonsági zár 
(két kulccsal);4 db polc; seprűtároló rekesz.Anyaga: I. osztályú 
acéllemezAlapszín: RAL 7035 / világosszürkeFestés: elektrosztatikus 
szinterezés/porszórás Metalobox CLEAN 1800/600 60x40x180 1

14 09
Fali kiöntő rm.(AISI304) mélyhúzott medencével, felhajtható ráccsal, 
fali hátlappal Franke WB440C 44x31x19,5 1

15 09a Csapkifolyó légbeszívós 1/2 " Agrikon-Alfa 5 MOF-1 0 2

16 10

Áruszállító kézikocsi.Masszív szerkezet, könnyen összeszerelhető.2 db 
önbeálló és 2 db fékezhető kerékkel.Anyaga: rozsdamentes 
acél.(AISI304) Agrikon-Alfa 5 AGS-KK100 100x60x87 1

17 11

Rozsdamentes lábpedálos hulladék- és moslékgyűjtő.Anyaga: 
rozsdamentes acél. Űrtartalma: 50 liter. Lábpedállal nyitható fedéllel. 
Vízmentesen záró fenékhegesztéssel. 2 db önbeálló kerékkel és 
támasztó lábbal.Súly: ~8 kg; Méret: o380x615 mm(AISI304) Agrikon-Alfa 5 HK 50 50 liter 1

18 12

Higiénikus műanyag árualátétrács, Alapanyag: HDPEStatikus 
terhelhetőség:4000 kgDinamikus terhelhetőség:1000 kg(Kód: D1 Reg. 
80x120) Albuplast C 5 120x80x14,5 1

19 13 Mosogatóra szerelhető álló hagyományos keverőcsaptelep, H-M. Agrikon-Alfa 5 CSAH 0 1

  2 C1-Büfé
20 01 Expobar Megacrem háromkaros kávéfőző elektonikus adagszámlálóval (spanyol 

kávégép)Expobar Megacrem három főzőfejes automata presszógép, 
Alkalmas 2 X 4 különböző, előre beprogramozott kávémennyiség és forró teavíz 
adagolására. 
kapucsinó fejjel vagy külön gőzkarral rendelhető. 
Vízhálózatra csatlakoztatható, automatikus kazánfeltöltéssel. 
Elektronikus adagszámlálóval. 
Kazán térfogat: 17,5 liter 
Csak lágyított vízzel üzemeltethető

Expobar Megacrem 99 x 52 x 58  4,29 1

21 01a

Manuális kezelésű vízlágyító, 12 literes tartállyal, 9 liter gyantatöltettel, 
regeneráláshoz 2 kg só, 2250 liter/ 20°/Fr mellett, 2-40 C°-os vízre 
maximum 8 bar nyomásra, 3/8 -̂os kimenettel. ADOLCINOX MB 9 - AD 19x56 1

22 02
KÁVÉDARÁLÓSzámláló nélkül, 1,2 kg-os babkávé tartállyal, beállító 
csavarral, adagszabályozóval. Mastro EFF0002/Q 0,3 1

23 03

2 fűtőfelületes – alul az egyik felület sima - kontakt grill, 2 elektromos 
hőfokszábályzóval    ( max.: 300 °C-ig ), felső lehajtható sütőfelület 
állítható magasságú, fűtőfelület  nagysága: 50x25,5 cm. (N.o. 
34A3631102SI) Sirman PDM 3000 TIMER 51,5x43,5x50 3 1

24 04

R.m. virsli melegítő, speciális szinkron motorral ( ami a virsli folyamatos 
forgatásához -egyenletes melegítéséhez kell- ), tartó- és forgató inox 
hengerek  száma: 7, henger hossza: 46 cm. 2 külön szabályozható 
fűtési zóna - 4 görgő elöl, 3 görgő hátul. Fokozatmentes hőmérséklet-
szabályozás: 0 ° C és 114 ° C2 fűtési jelzőfénnyel.(AISI304) Bartscher 104.915 59x30,5x23 0,59 1

25 05
R.m. quartz – lámpás toaster, időzítő: 1 – 15 perc, toast kapacitás: 6 
db, belső méret: 35,5x24 cm. (N.o. 35206202SI ) Sirman 6Q SELECTOR 35206202 47,5x41x24 2,4 1

26 05a

Turmix bárkészülék 1,5 literes, szürke színű,  lexan üveggel, 
sebességszabályzóval,  mikrokapcsolóval ( fedő részbe beépítve ), 11-
18000 ford / perc. (N.o. 65258102) Sirman DRAGONE VV 21,3x20x41,6 0,45 1

27 06
Gyümölcsprés nyomókarral, króm, r.m. konténerrel, ( mikrokapcsolóval 
) fordulatszám: 320 ford/ perc.(AISI304) Sirman APOLLO KRÓM 65195002 21x26,5x38,5 0,15 1

28 07

Rm. italmelegentartó konténer 20l-es, visszafűthető kivitelben. - ideális 
forralt bor, tea és forró víz felmelegítésére, melegentartására, 
adagolására- rozsdamentes 20 literes tartály- műanyag adagoló csap- 
termosztátos hőmérséklet szabályozás kb. 30-90°C között- méret: : O 
270x610 mm- súly: 4,8 kg Bartscher A200.050 2 1

Teljesítmény (kw) 
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29 08

Rm. (AISI304)szakaszos üzemű, fronttöltésű pohármosogatógép, 
40x40x15cm-es kosárral, beépített  vízlágyítóval (11,2÷14°d lágyítási 
kapacitással), ciklusonkénti regenerálással,  LCD kijelzős 
elektromechanikus vezérlőpanellel,l, 3 liter/óra kapacitású 
beépítettmosó-, és 0,3liter/óra kapacitású öblítőszer adagolóval, ajtó 
biztonsági kapcsolóval, lekerekített élű és sarkú, 17 literes 
mosótartállyal, 18mm átm. rozsdamentes mosókarokkal.  3kW 
teljesítményű, 3,2 literes bojlerrel, 90/120/150/180 másodperces 
mosási ciklussal, 40/30/24/20 kosár/óra maximális kapacitással. 
Ciklusonkénti vízfogyasztás: 2l/kosár. Max. edény magasság:  tányér-
295mm, pohár-275mm. 3/4"-os vízcsatlakozással, 35 mm-es kifolyóval. 
Tartozék: 2db univerzális kosár, 1db betétkosár 12dbkistányér 
fogadására, 1db betétkosár evőeszközök részére, adagoló tölcsér. 
Ajánlott csatlakozási vízhőmérséklet: +55°C. KRUPPS SOFTLINE S209E 47x58,5x71    2.86 1

30 08a
Tányérmosó kosár, 40 x 40-es, műanyag, lapos tányéroknak, (No. 
660713) Comenda Racks P10 40x40 1

31 09

Asztali árszorzós mérleg rm. acél platóval, 15 kg-os méréshatárral, 5 
grammos osztással, 340x215 mm-es platómérettel, LED kijelzővel, 
tárázható, 27 memóriával Metripond AP-1 EX 43,5x32,5x 0,01 1

32 09a Hitelesítési díj 2-20 kg-os mérlegekre. Metripond HITELESÍTÉS-2-20 1

33 10

Süteményes bemutató hűtött vitrin, 3 db polccal, vendég oldalon fix 
hőszigetelt üvegezéssel. Kezelő oldalon hőszigetelt üveg 
tolóajtókkal.Hőfokszabályozással és belső LED 
világítással.Kompresszor: Danfoss.Termosztát: Dixell.Hűtőközeg: 
R134a.Hőmérséklet tartomány: +3/+8°C.Űrtartalom: 470 literA 
hűtővitrin előhűtött termékek bemutatására szolgál! Agrikon-Alfa 5 AGH-HV1200 120x74x136 0,8 1

34 11

Süteményes bemutató hűtött vitrin, 3 db polccal, vendég oldalon fix 
hőszigetelt üvegezéssel, kezelő oldalon hőszigetelt üveg 
tolóajtókkal.Hőfokszabályozással és belső LED 
világítással.Kompresszor: Danfoss.Termosztát: Dixell.Hűtőközeg: 
R134a.Hőmérséklet tartomány: +3/+8°C.Űrtartalom: 390 liter.A 
hűtővitrin előhűtött termékek bemutatására szolgál! Agrikon-Alfa 5 AGH-HV1000 100x74x136 0,69 1

35 12

Teleajtós hűtőszekrény. 290 literes hűtőszekrény 4 polccal, festett 
külsővel, ABS belsővel, mechanikus hőfokszabályzóval, állítható 
lábakkal és ventilációs hűtéssel rendelkezik. Hűtéstartomány: +1 - +10 
°C . Bruttó űrtartalom: 290 liter Crown Cool USS 300 DTK 59,5x64x164 0,29 2

36 13

Pult alá helyezhető 130 literes hűtőszekrény, kívül 
rozsdamentes(AISI304) - belül polisztilor fehér müanyag burkolattal. 
Üvegajtós kivitelben. Danfoss hűtőaggregáttal, automata 
leolvasztással. Elektromechanikus hőmérséklet szabályozás, digitális 
kijelzővel, belső világítással, 3 db  polccal, beépített ajtózárral, 
szintezhető lábakkal. R134a hűtőközeg. Hőmérséklettartomány: +2..+8 
°C Agrikon-Alfa S AGS-150TN ÜA 60x58,5x84,5 0,15 3

37 14

Pult alá helyezhető netto 120 literes mélyhűtőszekrény, kívül 
rozsdamentes(AISI304) - belül polisztilor fehér müanyag burkolattal. 
Alsó elhelyezésű Danfoss hűtőaggregáttal, automata leolvasztással. 
Digitális hőmérséklet szabályozó és kijelző egységgel (DIXELL), 
főkapcsolóval, 3 db fix hűtött polccal, beépített ajtózárral, szintezhető 
lábakkal. R134a hűtőközeg. Hőmérséklettartomány: -10..-25 °C Agrikon-Alfa S AGS-150BTA 60x58,5x84,5 0,25 1

38 15/2

Egyedi rozsdamentes asztal fedalp, hátsó felhajtás nélküli kivetelben. 
BÉ terv szerint (B5). 1 db 400x400x250 mm-es mosogató medence 
beépítéssel. Alsó BÉ bútor fogadáaára kialakítva. A fedlap két 
darabból készül.(AISI304) Agrikon-Alfa FL_KC_B5 320x70x5 1

39 16 Mosogatóra szerelhető álló hagyományos keverőcsaptelep, H-M. Agrikon-Alfa 5 CSAH 0 1

40 17

Rozsdamentes lábpedálos hulladék- és moslékgyűjtő.Anyaga: 
rozsdamentes acél. Űrtartalma: 50 liter. Lábpedállal nyitható fedéllel. 
Vízmentesen záró fenékhegesztéssel. 2 db önbeálló kerékkel és 
támasztó lábbal.Súly: ~8 kg; Méret: o380x615 mm (AISI304) Agrikon-Alfa 5 HK 50 50 liter 1

  3 G1-Szociális blokk

41 01

Porszórt  acéllemez öltözőszekrény, négy légterű, ^Z  ̂alakban osztott 
350mm-es rekszszélességgel.Főkulcsos rendszerű rozsdamentes 
fémbetétes cilinder zár2 db kulccsalSzármazási hely: 
EUAlapfelszereltség:Biztonsági zár (két kulccsal);ruhaakasztó 
rúd;szellőzés az ajtón lévő kopoltyúkkal;névtáblatartó;120 mm-es 
láb.Alapszín:RAL 7035 / világosszürkeOPCIÓ:- főkulcs, amellyel 
minden ajtó nyitható Metalobox PROJECT Z4 70x50x180 2

42 02
1 méteres öltözőpad, festett  zártszelvény 30x30x1.5 mm vázszerkezet  
RAL 7035, 22 mm vastag gyalult, csiszolt fenyőléc ülőfelület. Agrikon-Alfa PAD 100 100x40x33 1


