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 II. PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ 
 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 

 

A Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet, négy nagyobb, önálló, egymástól független 

épületben helyezkedik el. 

A büfének helyet adó Járóbeteg Központ épülete a rehabilitációs osztály/épülettel zárt 

folyósóval kapcsolódik. A Krónikus Belgyószáti Osztály illetve az Élelmezés önálló, külön 

épületben található. 

 

A büfé alapterülete: 73 m2 

Helyiség száma 5 db, (a mellékelt tervrajzon a következő számokkal jelölt helyiségek: 111, 

112, 113, 114, 115). 

 

A bérbeadásra kerülő ingatlan a – Rendelőintézetnek otthont adó - épület földszinti területén, 

közvetlenül a recepció mellett helyezkedik el.  

 

 

A Büfé árukínálatát és a kapcsolódó szolgáltatásokat (pl.: újság értékesítés) úgy kell kialakítani, 

hogy a kórházban dolgozók, valamint a betegek és látogatóik igényeit kielégítse. Az utcafrontra 

történő megnyitásra nincs mód, a büfét kizárólag a Kórházat felkeresők, a Járóbeteg Központba 

betérő vendégek, továbbá dolgozóink ill. betegeink veszik igénybe.  

 

Áruszállítás a büfé közelében található, az épület oldali bejáratán keresztül történhet.  

 

A Járóbeteg központba való belépés 7 óra előtt és 18 óra után a rendelőintézetben megjelölt 

rendelési időkön kívül korlátozott. Az épület nyitvatartási ideje a szakrendelések időbeosztás 

változásával módosulhat.  

 

Bérlőnek tudomásul kell vennie, hogy a bejutást korlátozó esetleges intézkedések pl.: látogatási 

tilalmak esetén jelentkező bevételkiesésért a Bérbeadó nem vállal felelősséget. 

 

A kommunális hulladék gyűjtése és elhelyezése a Kórház által biztosított gyűjtőbe a Bérlő 

kötelessége.  

Az üzemeltetés során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése, elszállítása a bérlő feladata (pl: 

fáradtolaj, zsír, stb) 

 

 

A felek a szerződésben üzemeltetési kötelezettséget kötnek ki, vagyis az üzemeltetés bármely 

okból való megszüntetése, illetve megszűnése elválaszthatatlanul a bérleti jogviszony 

megszüntetését is maga utána vonja (Üzemeltetési kötelezettséggel történő bérbeadás). 

 

Fontos érdek, hogy a Büfében biztosított választék és annak színvonala folyamatosan 

megfeleljen a betegek és a dolgozók elvárásainak, igényeinek. A bérlőnek - a gazdasági érdekeit 

figyelembe véve - törekedni szükséges e cél maximális teljesítésére. 
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Bérbeadó jogosult felmondani a bérleti szerződést, ha a pályázatban közölt és bemutatott 

választék és annak színvonala lényeges csökkenést mutat, és a Bérlő a Kórház felszólítása 

ellenére sem javít a választékon és színvonalon. 

 

A Bérbeadó téli időszakban nem vállal felelősséget a hó-és egyéb természeti akadály miatt 

keletkező esetleges bevétel-kiesésre. A hó - és egyéb természeti akadályok elhárításakor a 

betegellátási érdeket szem előtt tartva elsőként az egyes épületek közötti betegútvonalak 

kerülnek megtisztításra. 

 

A büfében kínált termékpalettának, tartalmaznia kell –alapvető étel és italféleségeken kívül – 

néhány alapvető higiénés terméket, zöldség-gyümölcs árut, cukrászati terméket is. 

Dohánytermék és alkohol nem árusítható. 

 

Bérlő a betegélelmezés számára főzőkonyhai tevékenységre nem jogosult.  

 

A pályázat eredményeként  „Bérleti szerződés” megkötésére  kerül  sor,  amely egyrészről  a  

Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet mint  bérbeadó, másrészről  a  nyertes  pályázó,  mint  

bérlő között jön létre. A felek a szerződést 3 évig terjedő határozott időre kötik. 

A szerződés a határozott idő lejártát követően minden további intézkedés nélkül megszűnik. A 

Büfé további üzemeltetéséről, a bérlemény további hasznosításáról a bérbeadó a határozott idő 

lejárta előtt 3 hónappal dönt. 
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A BÉRLETI JOGVISZONY ÉS FŐBB ÜZEMELTETÉS FELTÉTELEK 

 

 

 

A bérleti konstrukció kezdete előtt (a pályázati eredményhírdetést követően) a felek egymással 

bérleti és üzemeltetési szándék nyilatkozatot írnak alá, mely alapján a nyertes pályázó az 

üzemeltetéshez szükséges hatósági engedélyeket intézheti (pl: ÁNTSZ, Önkormányzat, NAV, 

stb). A nyertes pályázó a működését (ezzel együtt a bérleti szerződést is) a hatósági engedélyek 

birtokában kezdheti meg, addig a Kórház működteti a Büfé egységét (ld: alábbiakban) 

 

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

 

2.) A nyertes Pályázónak a működést, a vendéglátó-ipari termékek előállításának és 

forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló  62/2011.(VI.30.)  VM  

rendelet  előírásainak megfelelően kell biztosítani.  

 

3.) A nyertes Pályázó teljes körűen felel  a  vonatkozó  jogszabályi előírások  betartásáért.  

(Munka-és balesetvédelem, veszélyes anyagok kezelése, konyhatechnológiai  eljárások  

betartása, HACCP rendszer működtetése, ÁNTSZ előírások, stb.), valamint az 

épületrész tűz és vagyon védelméért.  

A büfé üzemeltetésével kapcsolatos hatósági előírások megfeleléséért a Bérlő a felelős. 

 

4.) Nem köthető szerződés azzal a Pályázóval, illetve a már megkötött szerződés azonnali 

hatályú felmondását eredményezi, ha a Pályázó: 

 

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

alatt áll;  

b)  tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;  

c)  az adózás rendjéről szóló 2003.  évi XCII.  törvény 178.  §-ának 20.  pontja szerinti, hatvan 

napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik;  

d) az alábbi bűncselekmények elkövetése miatt büntetett előéletű:  

da)  a 2013. június  30-ig  hatályban  volt,  a  Büntető Törvénykönyvről  szóló  1978.  évi IV.  

törvény XV.  fejezet VI. címében meghatározott közélet tisztasága  elleni  vagy  XVII.  

fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény,  

db) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012.  évi C.  törvény XXVII. Fejezetében meghatározott 

korrupciós bűncselekmény, XXXVIII. Fejezetében meghatározott pénz- és  bélyegforgalom  

biztonsága elleni  bűncselekmény,  XXXIX.  Fejezetében meghatározott költségvetést károsító 

bűncselekmény, XL.  Fejezetében meghatározott pénzmosás, XLI.  Fejezetében meghatározott 

gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény,  XLII.  Fejezetében  

meghatározott fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmény  

vagy  XLIII.  Fejezetében meghatározott tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni 

bűncselekmény;  

e)  gazdálkodó  szervezetben  vagy  gazdasági  társaságban  vezető tisztség  betöltését  kizáró  

foglalkozástól  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;  

f)  állami  vagyon  hasznosítására  irányuló  korábbi  -  három  évnél nem régebben lezárult - 

eljárásban hamis adatot szolgáltatott, és ezért az eljárásból kizárták.  

g)  a  nemzeti  vagyonról  szóló  2011.  évi  CXCVI.  törvény 3. § (1) bekezdésének  1.  pontja  

alapján  nem  minősül  átlátható szervezetnek.  
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h.) járványügyi, tűz-  és  munkavédelmi,  valamint élelmezésbiztonsági előírások betartásának 

ellenőrzése céljából a Kórház megbízottja  általi  elvégzett vizsgálatokon  megállapított 

hiányosságokat,  továbbá  súlyos  élelmezés-egészségügyi  eseménnyel kapcsolatban  feltárt  

hatóság  által  megállapított  súlyos szabálytalanságot nem szünteti meg.  

i.)a fizetési felszólításban megjelölt fizetési határidőt elmulasztja.  

j.) a jogszabályokban, különösen a Polgári Törvénykönyvben, valamint a nyertes pályázó 

benyújtott pályázati anyagában illetve szerződésben meghatározott kötelezettségeit a teljesítés 

során súlyosan megszegi.  

k.) A  szerződés  megkötését  követően  felmerülő  a)-g)  pontok  szerinti kizáró  ok,  vagy  a  

szerződő  fél  az  állami  vagyonról  szóló  2007.  évi  CVI.  törvény  25/A.  §  (2) bekezdésé-

ben  meghatározott  igazolási kötelezettségének  a  felhívástól  számított  tizenöt  munkanapon  

belül  - vagy ha e határidőn belül a rajta kívül álló ok miatt nem lehetséges, az ok  megszűnés-

ét  követően  haladéktalanul  -  nem  tesz  eleget,  a Kiíró jogosult a szerződést azonnali hatállyal 

felmondani. 

 

5.) A nyertes pályázónak üzemeltetési felelősség vállalást kell tennie az általa és vendégei 

által okozott károk felelősségéről és teljeskörű vállalásáról, megtérítéséről. 

 

6.) A nyertes Pályázó a szerződés teljesítése során alvállalkozókat nem vehet igénybe. (A 

teljesítés érdekében igénybe vett beszállítók nem minősülnek alvállalkozónak.)  

 

7.) A nyertes Pályázó az átadott helyiségeket harmadik személynek albérletbe, használatba 

csak a Bérbeadó előzetes jóváhagyásával adhatja.  

 

8.) A büfé üzemeltetését biztosító karbantartási szerződések költsége a nyertes Pályázót 

terhelik. A nyertes Pályázó által rendelkezésre bocsátott berendezések és eszközök, 

továbbá a Kórház által átadott eszközök karbantartása, javítása és felújítása a nyertes 

Pályázó feladata. 

 

9.) A bérlemény - bérleti jogviszonyba kerüléskori – tárgyieszközeiről, azok javításáról, a 

selejtté váló eszközök pótlásáról a bérlő gondoskodik. Az eszközök pótlása legalább az 

eredetivel megegyező minőségi kategóriájú eszközökkel történhet, bérbeadóval történő 

egyeztetéssel és annak jóváhagyásával. A bérlő köteles a berendezési- és felszerelési 

tárgyakat - a bérleti szerződés lejártakor az átvételkori állapotban (minőségben) 

visszaadni. Erről szerződő felek a bérleti szerződés megszűnésekor átadás-átvételi 

jegyzőkönyvet vesznek fel. 

 

 

A  karbantartás:  a  használatban  lévő  tárgyi  eszköz  folyamatos, zavartalan, biztonságos  

üzemeltetését  szolgáló  javítási, karbantartási  tevékenység,  ideértve  a  tervszerű  megelőző  

karbantartást, a hosszabb időszakonként,  de  rendszeresen visszatérő  nagyjavítást,  és  

mindazon  javítási,  karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat 

érdekében el kell  végezni,  amely  a  folyamatos  elhasználódás  rendszeres helyreállítását 

eredményezi.  

A felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) 

helyreállítását szolgáló időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen 

azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, 

teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll.  
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Nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való elvégzése, függetlenül 

a költségek nagyságától.    

 

10.) Nyertes Pályázó, mint Bérlő jogosult – a Kórház mint Bérbeadó előzetes 

tájékoztatását követően – a bérelt helyiségben építési-felújítási munkálatokat végezni. 

Ezen munkák költségei a Bérlőt terhelik, a bérleti díjba nem számít bele, a bérlet 

időtartama nem hosszabbítható meg ennek indokaként. A felújítási munkák elvégzése 

idején a Bérlő köteles a bérleti díjat és a rezsiköltséget megfizetni. A felújítási munkák 

során keletkező valamennyi építési hulladék elszállíttatásáról a Bérlőnek saját költségén 

kell gondoskodnia. Felújítási munkák nem végezhetők a Bérbeadó tiltakozása esetén. A 

felújítási munkák ellenértéke Bérlőnek a bérleti jogviszony megszűnésekor nem kerül 

kifizetésre. 

 

11.) A rendeltetésszerű működéshez szükséges  esetleges plusz eszközök, 

berendezési tárgyak, valamint a készletek biztosításáról a nyertes Pályázónak kell 

gondoskodnia. 

 

12.) A  büfé és a kapcsolódó helyiségek  és  raktárak takarítása a nyertes Pályázó 

feladata.  

 

13.) A bérlet időtartama alatt szükségszerű tisztasági festést a Bérlőnek kell 

elvégeznie saját költségére.   

 

14.) A Büfé munkanapokon – kivéve rendkívüli körülmények, betegség, baleset stb. 

- köteles nyitva tartani. Ezen túlmenően Bérbeadó a nyitva tartás illetőleg zárás pontos 

időpontját nem adja meg, de kiköti, hogy annak igazodnia kell a Kórház, azon belül a 

Járóbeteg Központ munkarendjéhez. A nyitvatartási időt a Bérlő minden esetben 

egyezteti (írásban) a Kórház gazdasági igazgatójával. 

 

15.) A Büfé bármely okból történő – átmeneti –, zárva tartása esetén Bérlő a bérleti 

díj és rezsi csökkentésére nem jogosult.   

 

16.) A nyertes Pályázó három havi nettó bérleti díjnak megfelelő  kauciót  köteles  

biztosítani.  A kaució biztosítása történhet egyösszegű pénztári befizetéssel (a Kórház 

házipénztárába), vagy átutalással Bérbeadó számlájára.  

 

A kaució futamideje  a  szerződéses  viszony  megszűnését  követően 30 napig tart. A kaució a 

bérleti konstrukció lezárultával visszautalásra kerül, amennyiben a bérbeadónak a 

bérleménnyel kapcsolatosan semmi nemű felvetése nincsen. Állagromlás, helyiségleltár hiány, 

stb esetén a kaució összege a felróható költségekbe beleszámítódik, visszautalásra nem kerül. 

 

17.) A Kórház tájékoztatja a Pályázót, hogy az épületekben a büfé működése  mellett  

–  más üzemeltető  által  működtetett  –  ital  és kávéautomata folyamatosan üzemelhet. 

 

18.) Az Nyertes pályázó a Kórház területén üzemeltethet ital-kávé-étel autómatákat, 

de erről önálló tárgyalást köteles lefolytatni és külön szerződni a Kórházzal. 

 

19.) A Kiíró az osztályos mozgóárúsítást (a jogszabályi feltételek betartásával) 

engedélyezi a betegellátó osztályokon. 
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20.) Bérlő köteles betartani az intézményben érvényes munka- tűz- és balesetvédelmi 

előírásokat. 

 

21.) Kiíró hiánypótlásra lehetőséget az értékelési szempontokat érintő 

dokumentumok tekintetében nem biztosít.  
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A PÁLYÁZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA 

 

 

 

 

Kérjük a pályázatot az itt felsoroltak szerint szíveskedjenek összeállítani. 

 

 

 

Fedőlap: 

 

A pályázatnak fedőlapot kell tartalmaznia, amely a pályázat első lapja, és legalább az alábbiakat 

tartalmazza: 

 

Fedőlap 

 

 

PÁLYÁZAT 

 

 

Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet 

Büfé bérletére, üzemeltetési kötelezettséggel 

 

 

 

Pályázó neve: 

Pályázó címe: 

Pályázó adószáma: 

Pályázó bankszámlaszáma: 

Pályázó cégjegyzék száma/nyilvántartási száma: 

Pályázó telefonszáma: 

Pályázó e-mail címe: 

Pályázó kapcsolattartójának neve: 

 

 

 

……………………… 

aláírás 

 

 

 

 

Megjegyzés: a kapcsolattartás a fedőlapon megadott elérhetőségeken történik. 

Kérjük, a pályázat összefűzéséről vagy más lapozható módon történő összeállításáról 

szíveskedjenek gondoskodni. A nem lapozható módon (összefűzve, spirálozva stb.) beadott 

pályázati anyagokból történő lap-kiesés és hiány miatt Kiíró felelősséget nem vállal. 
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NYILATKOZAT MINTÁK 

 

/1.(a-e)-től -5.-ig/ 
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Kérjük a pályázatban kitöltve, aláírva csatolni 

 

1. számú melléklet 

 

 

FELOLVASÓLAP 

 

 

 

Alulírott…………………………..mint a ……………………………………..(társaság) 

cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam jegyzett 

cég „Pályázat Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet büfé bérletére, üzemeltetési 

kötelezettséggel” tárgyában meghirdetett pályázati eljárás keretében pályázatot nyújt be az 

alábbiak szerint: 

 

 

 

 

 Értékelési rész-szempontok Súlyszám Ajánlat 

1. Megajánlott bérleti díj mértéke 

(nettó HUF/hó) 

40 Kérjük megadni,  

(nettó HUF/hó) 

 

 

 

Dátum:……………. 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érvénytelen a pályázat, ha minimálisan nettó 80.000,-HUF/hó összegű bérleti díj nem kerül 

megajánlásra.  

 

  



 

10 

 

Kérjük a pályázatban kitöltve, aláírva csatolni 

1/a számú melléklet 

 

 

FELOLVASÓLAP 

(folytatás) 

 

 

 

Alulírott…………………………..mint a ……………………………………..(társaság) 

cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam jegyzett 

cég „Pályázat Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet büfé bérletére, üzemeltetési 

kötelezettséggel” tárgyában meghirdetett pályázati eljárás keretében pályázatot nyújt be az 

alábbiak szerint: 

 

 

 

 Értékelési rész-szempontok Súlyszám 

2. A tervezett kínálat változatossága egészséges táplálkozást 

elősegítő választék forgalmazása  

5 

 

Kérjük részletesen ismertetni a pályázati dokumentációban meghatározott elvárásoknak 

megfelelően, akár több oldal terjedelemben.  

 

 

 

 

 

Dátum:……………. 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

cégszerű aláírás 
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Kérjük a pályázatban kitöltve, aláírva csatolni 

 

 

1/b számú melléklet 

 

 

FELOLVASÓLAP 

(folytatás) 

 

 

 

Alulírott…………………………..mint a ……………………………………..(társaság) 

cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam jegyzett 

cég „Pályázat Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet büfé bérletére, üzemeltetési 

kötelezettséggel” tárgyában meghirdetett pályázati eljárás keretében pályázatot nyújt be az 

alábbiak szerint: 

 

 

 Értékelési rész-szempontok Súlyszám 

3. Pályázó (vagy általa bevont személy, személyek) 

szakmai tapasztalatainak bemutatása 

10 

 

 

Kérjük részletesen ismertetni a pályázati dokumentációban meghatározott elvárásoknak 

megfelelően, akár több oldal terjedelemben.  

Itt mutassa be a szerződés teljesítése során bevonni kívánt szakembereket, akár önéletrajz 

csatolásával. 

 

 

 

 

 

 

Dátum:……………. 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

cégszerű aláírás 
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A megfelelő válasz aláhúzandó 

Kérjük a pályázatban kitöltve, aláírva csatolni 

 

1/c számú melléklet 

 

 

FELOLVASÓLAP 

(folytatás) 

 

 

 

Alulírott…………………………..mint a ……………………………………..(társaság) 

cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam jegyzett 

cég „Pályázat Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet büfé bérletére, üzemeltetési 

kötelezettséggel” tárgyában meghirdetett pályázati eljárás keretében pályázatot nyújt be az 

alábbiak szerint: 

 

 

 Értékelési rész-szempontok Súlyszám 

4. Jelenlegi alkalmazottak (2fő) tovább foglalkoztatásának 

vállalása  

10+10 

 

Jelenlegi alkalmazottak tovább foglalkoztatását vállalom: 

 

 

        IGEN* (…..főt)    NEM* 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:……………. 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

cégszerű aláírás 
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*A megfelelő válasz aláhúzandó 

Kérjük a pályázatban kitöltve, aláírva csatolni 

1/d számú melléklet 

 

 

FELOLVASÓLAP 

(folytatás) 

 

 

 

Alulírott…………………………..mint a ……………………………………..(társaság) 

cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam jegyzett 

cég „Pályázat Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet büfé bérletére, üzemeltetési 

kötelezettséggel” tárgyában meghirdetett pályázati eljárás keretében pályázatot nyújt be az 

alábbiak szerint: 

 

 

 Értékelési rész-szempontok Súlyszám 

3. Üzemeltetési elképzelések, finanszírozási források 

bemutatása, üzleti terv bemutatása, választék bemutatása  

20 

 

 

Az Üzemeltetési elképzelések, finanszírozási források bemutatását, üzleti terv bemutatását, 

választék bemutatását megtettem: 

 

 

        IGEN*      NEM* 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:……………. 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

cégszerű aláírás 
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*A megfelelő válasz aláhúzandó 

Kérjük a pályázatban kitöltve, aláírva csatolni 

 

 

1/e számú melléklet 

 

 

FELOLVASÓLAP 

(folytatás) 

 

 

 

Alulírott…………………………..mint a ……………………………………..(társaság) 

cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam jegyzett 

cég „Pályázat Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet büfé bérletére, üzemeltetési 

kötelezettséggel” tárgyában meghirdetett pályázati eljárás keretében pályázatot nyújt be az 

alábbiak szerint: 

 

 

 Értékelési rész-szempontok Súlyszám 

3. Minimum a jelenlegi nyitvatartási idő (napi 10 óra) 

vállalása  

5 

 

 

A napi 10 órás nyitvatartási idő tartását vállalom: 

 

 

        IGEN*      NEM* 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:……………. 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

cégszerű aláírás 
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Kérjük a pályázatban kitöltve, aláírva csatolni 

 

 

2. számú melléklet 

 

 

 

NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL 

 

 

 

 

Alulírott…………………………..mint a ……………………………………..(társaság) 

cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam jegyzett 

cég, vállalkozás „Pályázat Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet büfé bérletére, 

üzemeltetési kötelezettséggel” tárgyában meghirdetett pályázati eljárás keretében a szerződés  

hatálya alatt az általam  okozott  károk  megtérítésére  felelősségbiztosítással rendelkezem, 

illetőleg nyertességem  esetén  erre  vonatkozó  biztosítási szerződést  fogok  kötni.   

 

 

 

 

 

 

Dátum:……………. 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

cégszerű aláírás 
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A megfelelő válasz aláhúzandó  

Kérjük a pályázatban kitöltve, aláírva csatolni 

 

 

3.számú melléklet 

 

Átláthatósági nyilatkozat 

 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontjában 

meghatározott belföldi vagy külföldi, jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdálkodó szervezetek1  részére a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 11. § (11) bekezdés valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. 

§ (6) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez 

 

Alulírott 

Név: 

Születéskori név: 

Anyja neve: 

Születési helye, ideje: 

mint a 

Gazdálkodó szervezet neve: 

Székhelye: 

Adószáma: 

Cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi szám: 

 

törvényes képviselője nyilatkozom – polgári és büntetőjogi felelősségem teljes körű tudatában 

– hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. 

§ (6) bekezdésnek megfelelően a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 

bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint. 

 

Az általam képviselt szervezet olyan2 

- belföldi jogi személy 

- külföldi jogi személy 

- belföldi, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 

- külföldi, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 

amely megfelel a következő együttes feltételeknek: 

a) az általam képviselt szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 

törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető; 

                                                           
1Pp 396. § E törvény alkalmazásában gazdálkodó szervezet a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, 

az európai gazdasági egyesülés, az európai területi együttműködési csoportosulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az 

európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó 

szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi 

ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. 

Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó 

tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

2 A megfelelő válasz aláhúzandó.  
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b) adóilletőséggel rendelkezik3 

- az Európai Unió tagállamában 

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban 

- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában 

- olyan államban, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 

egyezménye van, és ez az ország: …………………………[ország megnevezése]; 

c) az általam képviselt szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról 

szóló 1996. LXXXI. törvény (Tao.) szerint meghatározott ellenőrzött külföldi 

társaságnak, valamint külföldi illetőségű szervezet esetén vállalom, hogy a Tao. 

törvény 4. § 11. h) pontja szerinti adatokat külön nyilatkozatban mellékelem; 

d) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 

tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel 

nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a megelőző a), b) és c) pontban 

rögzített feltételek fennállnak. 

 

Tudomásul veszem, hogy az Nvt. 11. § (12) bekezdése értelmében a nemzeti vagyon 

hasznosítására vonatkozó szerződést a hasznosításba adó kártalanítás nélkül és azonnali 

hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely - a 

hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél - szervezet a 

nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény 

folytán már nem minősül átlátható szervezetnek. 

Tudomásul veszem, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése értelmében központi költségvetési kiadási 

előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel 

nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem 

teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. 

Tudomásul veszem, hogy a Zirci Erzsébet Kórház az átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, 

a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult az 

általam képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban meghatározott adatokat 

kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. 

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen 

változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás 

bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a Zirci Erzsébet Kórház részére, vagy 

amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt 

haladéktalanul bejelentem. 

 

 

Kelt, ……………………………………….. 

 

…………………………………… 

cégszerű aláírás 
 
 
 

                                                           
3 A megfelelő válasz aláhúzandó. 
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Kérjük a pályázatban kitöltve, aláírva csatolni 
 

4.számú melléklet 

 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 

 

 

 

1) ............................................................................................................ [név és cím] mint 

Pályázó kijelentem, hogy miután átvizsgáltuk, megismertük és megértettük a pályázati 

felhívást és dokumentáció minden dokumentumát, beleértve az esetlegesen kibocsátott 

kiegészítéseket és módosításokat, valamint a pályázók kérdéseire adott válaszokat, 

elfogadjuk az azokban megfogalmazott feltételeket. Kijelentjük továbbá, hogy minden, a 

szerződéses kötelezettségek teljesítésében közreműködő partnerrel, szállítóval, 

alvállalkozóval, szervezettel és személlyel megfelelő megállapodásokra jutottunk. 

 

2) Amennyiben pályázatunkat elfogadják, kötelezettséget vállalunk a Bérbeadóval 

megkötendő szerződésnek megfelelően  

 

………………………………………………+ ÁFA          bérleti díjért történő 

teljesítésre (Felolvasólapnak megfelelően kérjük kitölteni).  

 

3) Kijelentjük, hogy a pályázati dokumentáció dokumentumaiban az eredetihez képest 

nem eszközöltünk azok tartalmát érintő változtatást, és pályázatunk elkészítése során 

csak szükséges adatok és szövegek beírásával egészítettük ki azokat.  

 

4) Kijelentjük, hogy ajánlatunkat a pályázat benyújtási határidőt követő 30 napig fenntartjuk

  

 

 

 

Dátum……………………………………… 

 

 

 

 ---------------------------------------- 

cégszerű aláírás 
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Kérjük a pályázatban kitöltve, aláírva csatolni 

 

5.számú melléklet 

 

 

NYILATKOZAT 

kizáró okok hiányáról 

 

 

 

Alulírott…………………………..mint a ……………………………………..(társaság) 

cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam jegyzett 

cég „Pályázat Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet büfé bérletére, üzemeltetési 

kötelezettséggel” tárgyában meghirdetett pályázati eljárás keretében  nem  állnak fenn  az  

állami  vagyon  hasznosítására  irányuló  szerződés  megkötését kizáró okok. 

 

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

meg azzal – illetőleg a megkötött szerződés azonnali hatályú felmondásának van helye -, aki:  

 

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

alatt áll;  

b)  tevékenységét  felfüggesztette  vagy  akinek  tevékenységét felfüggesztették;  

c)  az  adózás  rendjéről  szóló  2003.  évi  XCII. törvény  178.  §-ának 20.  pontja  szerinti,  

hatvan  napnál  régebben  lejárt  esedékességű köztartozással rendelkezik;  

d) az alábbi bűncselekmények elkövetése miatt büntetett előéletű:  

da)  a  2013.  június  30-ig  hatályban  volt,  a  Büntető Törvénykönyvről  szóló  1978.  évi  IV.  

törvény  XV.  fejezet  VI. címében  meghatározott  közélet  tisztasága  elleni  vagy  XVII.  

fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény,  

db)  a  Büntető  Törvénykönyvről  szóló  2012.  évi C.  törvény XXVII. Fejezetében 

meghatározott korrupciós bűncselekmény,  XXXVIII. Fejezetében  meghatározott  pénz-  és  

bélyegforgalom  biztonsága elleni  bűncselekmény,  XXXIX.  Fejezetében meghatározott  

költségvetést  károsító  bűncselekmény,  XL.  Fejezetében meghatározott pénzmosás,  XLI.  

Fejezetében  meghatározott gazdálkodás  rendjét  sértő  bűncselekmény,  XLII.  Fejezetében  

meghatározott  fogyasztók  érdekeit  és  a  gazdasági  verseny tisztaságát  sértő  bűncselekmény  

vagy  XLIII.  Fejezetében meghatározott tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni 

bűncselekmény;  

e)  gazdálkodó  szervezetben  vagy  gazdasági  társaságban  vezető tisztség  betöltését  kizáró  

foglalkozástól  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;  

f)  állami  vagyon  hasznosítására  irányuló  korábbi  -  három  évnél nem régebben lezárult - 

eljárásban hamis adatot szolgáltatott, és ezért az eljárásból kizárták.  

g)  a  nemzeti  vagyonról  szóló  2011.  évi  CXCVI.  törvény 3.  § (1) bekezdésének  1.  pontja  

alapján  nem  minősül  átlátható szervezetnek.  

h.) járványügyi,  tűz-  és  munkavédelmi,  valamint élelmezésbiztonsági előírások betartásának 

ellenőrzése céljából a Kórház megbízottja  általi  elvégzett vizsgálatokon  megállapított 

hiányosságokat,  továbbá  súlyos  élelmezés-egészségügyi  eseménnyel kapcsolatban  feltárt  

hatóság  által  megállapított  súlyos szabálytalanságot nem szünteti meg.  

i.)a fizetési felszólításban megjelölt fizetési határidőt elmulasztja.  
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j.) a jogszabályokban, különösen a Polgári Törvénykönyvben, valamint a nyertes pályázó 

benyújtott pályázati anyagában illetve szerződésben meghatározott kötelezettségeit a teljesítés 

során súlyosan megszegi.  

k.) A  szerződés  megkötését  követően  felmerülő  a)-g)  pontok  szerinti kizáró  ok,  vagy  a  

szerződő  fél  az  állami  vagyonról  szóló  2007.  évi  CVI.  törvény  25/A.  §  (2) bekezdésé-

ben  meghatározott  igazolási kötelezettségének  a  felhívástól  számított  tizenöt  munkanapon  

belül  - vagy ha e határidőn belül a rajta kívül álló ok miatt nem lehetséges, az ok  megszűnés-

ét  követően  haladéktalanul  -  nem  tesz  eleget,  a Kiíró jogosult a szerződést azonnali hatállyal 

felmondani. 

 

 

 

 

 

 

Kelt, ……………………………………….. 

 

 

 

…………………………………… 

cégszerű aláírás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


