
Pályázati felhívás büfé üzemeltetésére szolgáló helyiség bérbeadására 

 

1.) Ajánlatkérő adatai 
Tormay Károly Egészségügyi Központ Gödöllő (képviseli: Dr. Dunai György igazgató) 

Címe: 2100 Gödöllő Petőfi Sándor u. 1-3. 

Telefonszám: +36 28 420 655 

e-mail: titkarsag@tormay.hu 

 

2.) Pályázat tárgya 
A Tormay Károly Egészségügyi Központ I. épületének (2100 Gödöllő Petőfi Sándor u. 1-3.) I. 

emeletén elhelyezkedő büfé üzemeltetésének céljára szolgáló helyiség bérbeadása. 

 

3.) Bérbe adandó ingatlanrész jellemzői 
Alapterület nagysága: 23 m2

 

A helyiségben található bútorok, eszközök az előző bérlő tulajdonát képezik, amelyek - az előző 

bérlővel egyeztetve - megvételére is lehetőség van. 

Az ingatlanrész egyedi almérőkkel rendelkezik az áram és vízfogyasztás tekintetében. 

 

4.) Bérleti szerződés időtartama 
Határozott idejű, 5 évre szól 

 

5.) Minimálisan megajánlható bérleti díj összege: bruttó 50.000 Ft/hó. 

 

6.) A pályázathoz csatolni kell: 
- az Ajánlattevő nevét, címét, egyéb elérhetőségeit (gazdasági társaság esetén cégadatokat) 

- a büfé működtetésére, kínálatára vonatkozó rövid tervezetet 

- az üzemeltetés megkezdésének tervezett dátumát 

- a havi bérleti díjra vonatkozó ajánlatot 

- nyilatkozat arról, hogy Ajánlattevő nem áll csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt 

- gazdasági társaság esetén az ügyvezető nyilatkozata arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 3.§1.b) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül 

- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 

 

7.) Egyéb információk: 
Az Ajánlattevő feladata – eredményes pályázat esetén – a bejelentés köteles kereskedelmi 

tevékenységre vonatkozó nyilvántartás kezdeményezése, a szükséges igazolás – a működési engedély 

kiadásáról – beszerzése és a szakhatóságok által előírtak teljesítése. A szerződéskötéshez 2 havi bérleti 

díjnak megfelelő kaució megfizetése szükséges. 

Ajánlatkérő fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvántartásának jogát. 

 

8.) A pályázatok benyújtásának módja, határideje: 
Elektronikus úton a titkarsag@tormay.hu e-mail címre 2021. február 05. 12:00 óráig. 

 

9.) A pályázatok elbírálásának határideje 2021. február 12. 

 

10.) A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető: 
Titkárságon a +36 28 420655 telefonszámon vagy e-mailben a titkarsag@tormay.hu címen. 

 

Gödöllő, 2021. január 21. 

 

Dr. Dunai György 

igazgató 
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