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                                          Pályázati felhívás 

A „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság büféjének üzemeltetése” tárgyú 

közbeszerzési értékhatár alatti eljáráshoz 

 

1.) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: 

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, 3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. 

(tel.: 06/46/514-500, fax: 06/46/514-500) 

 

2.)   Az eljárás fajtája és ismertetése:  

       Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, illetve az állami vagyonnal való 

gazdálkodásról szóló 254/2007 (X. 4.) Korm. rendelet szerinti versenyeztetési eljárás, amely 

bérleti szerződés megkötésére irányul. 

 

3.)   A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, pénzügyi feltételei: 

         Ajánlatkérő a dokumentációt az ajánlattételi felhívással egyidejűleg, közvetlenül, 

elektronikus úton küldi meg az ajánlattevőknek. A dokumentáció rendelkezésre bocsátása 

térítésmentes.  

 

4.)     Az érintett vagyonelem megjelölése: 

         3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. szám alatti épület földszintjén található 28,64 m2 

alapterületű büfé helyiség 

 

5.)  A pályázatok elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor alkalmazandó értékelési 

szempontok:  

         Ajánlatkérő az összeségében legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó ajánlatát fogadja el 

nyertes ajánlatként. 

 

         Az értékelés szempontjai: 

- a pályázat érvényességének vizsgálata a kiírásban szereplő, és az ajánlattételhez 

szükséges nyilatkozatok, okmányok teljeskörű megléte, 

- a pályázat tartalmának értékelési szempontjai: 

 

Megnevezés Súlypont 

Kötelező termékek ára (táblázat szerinti) 50 

Büfé extra kínálat  25 

Bérlet díj 25 

 

Az értékelés módszere a kötelező termékek ára esetében az egyenes arányosítás, melynek 

értelmében Ajánlatkérő a legalacsonyabb árat megajánló Ajánlattevő részére adja a 

legmagasabb, maximális pontszámot, a többi érvényes ajánlat pontszáma a legkedvezőbb 

ajánlathoz viszonyított fordított arányban csökken. (Ezen részszempont vonatkozásában 

csak pozitív egész szám ajánlható.) 
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ahol:  

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax: a pontskála felső határa = 10  

Pmin: a pontskála alsó határa = 1  

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme  

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

  

 

Az értékelés módszere a büfé extra kínálat esetében a fordított arányosítás melynek értelmében 

Ajánlatkérő a legmagasabb megajánlást tevő Pályázó részére adja a legmagasabb, maximális 

pontszámot, a többi érvényes ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyított arányban 

csökken. (Ezen részszempont vonatkozásában csak pozitív egész szám ajánlható.) Amennyiben 

Ajánlattevő a kötelező termékeken felül további 20 vagy annál több terméket kínál Ajánlattevő 

egységesen 10 pontot kap, azaz Ajánlatkérő a 20 terméket meghaladó kínálat esetében 20 

terméket vesz a pontszámításnál figyelembe. 

 

 

ahol : 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax: a pontskála felső határa = 10  

Pmin: a pontskála alsó határa = 1  

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme  

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

 

 

Az értékelés módszere a bérleti díj tekintetében a fordított arányosítás, melynek értelmében 

Ajánlatkérő a legmagasabb megajánlást tevő Pályázó részére adja a legmagasabb, maximális 

pontszámot, a többi érvényes ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyított arányban 

csökken. (Ezen részszempont vonatkozásában csak pozitív egész szám ajánlható.)  

 

ahol : 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax: a pontskála felső határa = 10  

Pmin: a pontskála alsó határa = 1  

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
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Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme  

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

 

 

6.) A büfé minimális nyitvatartási ideje: 

        

     hétfő-csütörtök:  7.30-15:00-ig 

     péntek:                7.30-13.00-ig 

 

7.) Megtekintési lehetőség: 

 

     Ajánlatkérő biztosítja a büfé helyiség személyes úton előzetes egyeztetés alapján a 

járványügyi intézkedések betartásával történő megtekintésének lehetőségét, melynek 

időpontja: 2020. október 1. 10:00 óra (telefonon egyeztetés kérhető: Nemcsik Nándor 

46/514-500/27-03 mellék). 

 

8.) Ajánlattételi határidő: 2020. október 6. 10:00 óra 

 

 

9.) Az ajánlatok benyújtásának módja: 

          Az ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően, 1 db eredeti példányban kell 

benyújtani. Az ajánlatok egyértelmű azonosíthatósága érdekében a külső csomagoláson 

szerepeljen az ajánlattevő és az ajánlatkérő neve és címe, az eljárás tárgya, az ajánlattételi 

határidő és az „ajánlattételi határidő lejártát megelőzően felbontani tilos” szöveg. 

         Az ajánlatokat az alábbi helyszínre kell eljuttatni az ajánlattételi határidő lejártáig: 

         elektronikus úton a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság részére 

Hivatali/Cégkapun keresztül lehet megküldeni vagy, 

postai úton a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 3527 Miskolc, Zsolcai 

kapu 32. szám alatti címére lehet benyújtani vagy, 

 

személyesen a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, 3527 Miskolc, 

Zsolcai kapu 32. III. emelet 327. sz. helyiségben (Műszaki Osztály – dr. Joó László 46/514-

500/24-21 mellék) lehet a pályázatot leadni. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy más helyen történő leadás, illetve postai 

küldemény elirányítása miatti következmények Ajánlattevőt terhelik. 
 

10.) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje:  

3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. szám alatt, III. emelet 303. sz. helyiségben. 

Időpontja: 2020. október 6. 10:00 óra 

 

11.) Ajánlati kötöttség időtartama:  

       Az ajánlati kötöttség az ajánlat benyújtásának napjától számított 30 napig áll fenn. 

  

12.) Annak meghatározása, hogy részekre történő ajánlattétel megengedett-e: 

       Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattétel lehetőségét 

 

 

13.) Alkalmassági feltételek: 

13.1.) Nem köthető szerződés azzal, aki vagy amely szervezet vagy személy:  
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 13.1.1) csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás 

alatt áll (2. sz. melléklet), 

 13.1.2)  tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették (3. sz. 

melléklet), 

 13.1.3.) az adózás rendjéről szóló törvény szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű 

köztartozással rendelkezik (4. sz. melléklet), 

 13.1.4.) az alábbi bűncselekmények elkövetése miatt büntetett előéletű: 

     10.1.4.a) 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 (5. sz. melléklet), 

     10.1.4.b) 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 (5. sz. melléklet), 

 13.1.5.) 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 (6. sz. melléklet), 

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

eljárásban hamis adatot szolgáltatott, és ezért az eljárásból kizárták (7. sz. melléklet). 

11.)  A büfé helyiség használatáért járó ellenérték teljesítésére vonatkozó előírások: 

      Bérlőnek a büfé helyiség használatáért járó ellenértéket, azaz bérleti díjat minden hónap 10. 

napjáig szükséges átutalnia Bérbeadó, azaz a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-

főkapitányság számlájára. 

12.) Ajánlattevők értesítésének módja: 

 

12.1.) Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásról ajánlattevőket elektronikus úton Hivatali/Cégkapun 

keresztül – a bontási jegyzőkönyv – megküldésével értesíti. 

 

13.) Egyéb információk: 

 

13.1.) Ajánlatkérő tájékoztatja, Ajánlattevőt, hogy az ajánlati árat úgy szükséges megadnia, hogy 

az tartalmazzon minden költséget (pl.: szállítási díj), tehát azon felül egyéb rejtett költségek, 

díjak nem kerülhetnek felszámításra. 

 

Miskolc, 2020. szeptember 28. 

  

                                                                                  Ruszkai József r. ezredes 

                  rendőrségi főtanácsos 

                                                                                gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes 
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1. számú melléklet  

  

 

                                                                FELOLVASÓLAP   

A „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság büféjének üzemeltetése” tárgyú 

közbeszerzési értékhatár alatti eljáráshoz 

 

 

 

 

 

Az ajánlatkérő neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 

 

 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az ajánlattevő székhelye: 
 

Az ajánlattevő adószáma:  

Az ajánlattevő 

számlaszáma: 
 

Az ajánlattevő telefon, 

fax száma: 
 

Az ajánlattevő e-mail címe:  

 

 

Megnevezés Forint (nettó) 

Kötelező termékek ára (táblázat 

szerinti) 
 

 

Büfé extra kínálat   
 

 

Bérleti díj  
 

 

 

 

 

 

…………………….. 2020.          hó       nap 

 

 

 

 

 

................................................................ 

              cégszerű aláírás  
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                                                                                                                   2. számú melléklet 

 

                                                          NYILATKOZAT 

 

Alulírott ..........................................mint (a)z …………....................................................................................................... 

(cég megnevezése, címe, cégjegyzék száma) kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője 

kijelentem, hogy a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság büféjének 

üzemeltetése” tárgyú pályázati eljárásban ajánlatot benyújtó általam képviselt cég: 

 

 

 csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési 

eljárás alatt áll; 

 

 csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési 

eljárás alatt nem áll; 

 

 

 

(A megfelelő rész aláhúzandó) 

 

 

…………………….. 2020.          hó       nap 

 

 

 

 

................................................................ 

  cégszerű aláírás  
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                                                                                                                         3. számú melléklet 

                                                              

                                                              NYILATKOZAT 

                                                                 

 

Alulírott……………………….., mint a(z) ……………..…………………(cég megnevezése, 

címe, cégjegyzék száma) kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője kijelentem, hogy a 

„Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság büféjének üzemeltetése” tárgyú 

pályázatban az általam képviselt cég tevékenységi körének gyakorlását az arra jogosult hatóság:  

 

 

 

 felfüggesztette 

 

 

 nem függesztette fel 

 

 

 

 

 

(A megfelelő rész aláhúzandó) 

 

 

…………………….. 2020.          hó       nap 

 

 

 

 

................................................................ 

  cégszerű aláírás  
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                                           4.  számú melléklet 

 

                                                                                                                                        
                                                               NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott ..........................................mint (a)z …………....................................................................................................... 

(cég megnevezése, címe, cégjegyzék száma) kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője 

kijelentem, hogy a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság büféjének 

üzemeltetése” tárgyú pályázati eljárásban ajánlatot benyújtó általam képviselt cég: 

 

 

 

   az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 60 napnál régebbi fennálló 

köztartozással rendelkezik 

 

 

 az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 60 napnál régebbi fennálló 

köztartozással nem rendelkezik 

 

 

(A megfelelő rész aláhúzandó) 

 

 

…………………….. 2020.          hó       nap 

 

 

 

 

................................................................ 

  cégszerű aláírás  
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5.  számú melléklet 

 

 
 
 

                                                               NYILATKOZAT 

 
 

Alulírott ..........................................mint (a)z …………....................................................................................................... 

(cég megnevezése, címe, cégjegyzék száma) kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője 

kijelentem, hogy a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság büféjének 

üzemeltetése” tárgyú pályázatban az általam képviselt céggel szemben: 
 
 
 

• gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban elmarasztaló jogerős 

bírósági ítélet született, illetőleg eljárás van folyamatban                              

 

 gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban elmarasztaló jogerős 

bírósági ítélet nem született, illetőleg eljárás nincsen folyamatban      

 
 
 
 
  (A megfelelő rész aláhúzandó) 

 

 

…………………….. 2020.          hó       nap 

 

 

 

 

................................................................ 

  cégszerű aláírás  
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6.  számú melléklet 

 

 
                                                              NYILATKOZAT 

 
 

Alulírott ..........................................mint (a)z …………....................................................................................................... 

(cég megnevezése, címe, cégjegyzék száma) kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője 

kijelentem, hogy a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság büféjének 

üzemeltetése” tárgyú pályázatban velem illetve az általam képviselt céggel szemben az alábbiak 
fennállnak/nem állnak fenn: 

 
 

 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; 

 
 

 gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését 

kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, illetve akinek tevékenységét a 

jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi 

CIV. törvény értelmében bíróság nem korlátozta 

 

 

(A megfelelő rész aláhúzandó) 

 

 

…………………….. 2020.          hó       nap 

 

 

 

 

................................................................ 

  cégszerű aláírás  
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7.  számú melléklet 

 

 
                                                               NYILATKOZAT 

 
 
Alulírott ..........................................mint (a)z …………....................................................................................................... 

(cég megnevezése, címe, cégjegyzék száma) kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője 

kijelentem, hogy a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság büféjének 

üzemeltetése” tárgyú pályázatban az általam képviselt cég: 
 
 
 
 
 

 állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi eljárásban hamis adatot 

szolgáltatott 

 

 állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi eljárásban hamis adatot nem 

szolgáltatott 

 

 

 

(A megfelelő rész aláhúzandó) 

 

 

…………………….. 2020.          hó       nap 

 

 

 

 

................................................................ 

  cégszerű aláírás  
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                                                                                                                      8. számú melléklet 

 

 

                                                     

 

 

 

  

 
 

Kötelező termékek 

Ssz. Termék  Kiszerelés 
Bruttó 

egységár  
Súlyozás 

Egységár 
súlyozva 

1. Üdítő 0,5 l   3   

2. Üdítő 1,5 l   3   

3. Víz 0,5 l   5   

4. Víz 1,5 l   5   

5. Kávé adag   5   

6. Melegszendvics darab   1   

7. Hamburger darab   1   

8. Hot-dog darab   1   

9. Szendvics zsemlében hústermékkel darab   1   

10. 
Szendvics zsemlében hústermék 
nélkül darab   1   

11. Sóspálcika/ropi  45 g   1   

                                                                                                                                              

                                                                                                                         Összesen:   
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                                                               Tájékoztató 

                                             (műszaki leírás) 
                

 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy nyertes Ajánlattevő a büfé helyiségben éttermi jellegű 

tevékenységet nem végezhet, azaz meleg ételt a felsoroltakon kívül (kötelező+extra termékek) nem 

értékesíthet, főzési tevékenységet nem folytathat a helyiség jellegéből, kialakításából adódóan. 

 

Nyertes Ajánlattevőnek kötelező a nyitvatartási idő szerinti folyamatos üzemeltetést biztosítani, 

évente két alkalommal maximum 1 hétre zárhat be. Nem értékesíthet utcafront felé. 

 

Ajánlattevőnek csatolnia szükséges a tevékenység gyakorlásához szükséges engedélyeket 

(vállalkozói engedély, egészségügyi kiskönyv stb.) 

 

A kötelezően előírt termékeken felül Ajánlatkérő a következő típusú termékek forgalmazását kéri: 

 

- tejtermékek (kakaó, joghurt, túró rudi, sajt stb.) 

- csokoládé 

- sütemény 

- péksütemény 

- sós snack (chips, sósmogyoró, kréker stb.) 

- papír zsebkendő 

- tea 

- rágógumi 

- egyéb kávétermékek 

  

Megajánlható maximum 20 db termék, az ezen felüli megajánlásokra Ajánlatkérő nem ad további 

plusz pontokat. 

 

Hálózat terhelése maximum 3 X 16 A lehet. 

 

A fentieken kívül a szerződéskötés feltételei: 

 

- HACCP kézikönyv 

- ÁNTSZ engedély 

- működési engedély 

- az üzemeltetni kívánt gépek érintésvédelmi jegyzőkönyve. 
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