
BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS 
 

Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet pályázatot hirdet a vagyonkezelésében lévő 1121 Budapest, 
Szanatórium utca 19. szám alatti ingatlan „B” épületének -2. emeletén található, „Tészta Konyha” 
elnevezésű, 42,10 nm alapterületű helyiség cukrászati tevékenység folytatása céljából történő 
bérbevételére. 
 
Műszaki jellemzők: újszerű, érvényes hatósági (ÁNTSZ) engedéllyel rendelkezik.  

         Gépesített: 
• munkaasztalok (falapos és hűtött), falipolcok 
• elszívó ernyők 
• négy égős gáztűzhely, főzőzsámoly 
• légkeveréses cukrászati sütő 
• 30 l és 60 l keverő-dagasztógép, keverőüsttel, keverő/habverő és dagasztó 

karokkal 
• asztali gyorsmérleg 
• liszt -, és cukorszállító kézikocsik 
• mosogató, kézmosó, hulladéktároló edény 
• tepsitároló regálok 

 
A beépített elektromos berendezések névleges összteljesítménye 39 kW. 
 
A minimum nettó bérleti díj: 19 EUR/hó/m2 + az előállított cukrászati termékek Bérbeadó Intézet 
részére történő biztosítása az alábbiak szerint:  

•    100,- Ft/szelet irányáron sütemény 
• 1.100,- Ft/kg irányáron pogácsa 
• 1.500,- Ft/kg irányáron vegyes édes apró sütemény 

 
A bérleti jogviszony időtartama: 3 év határozott időtartam 
 
Az ajánlat benyújtásának határideje: 2014. június 20. 12.00 óra 
 
Az ajánlat benyújtásának módja: a Gazdasági Igazgatóság titkárságán személyesen (cím: 1121 
Budapest, Szanatórium u. 19. „D” épület, I. emelet, 105. szoba), vagy elektronikus úton az 
edit.boros@rehabint.hu email címre.  
 
A bérleti díjon felül az OORI felszámol: 6 EUR/hó/m2 átalány bruttó rezsiköltséget, amely magába 
foglalja a hideg-, melegvíz -, és csatorna díjat, a villamos energia díját és a fűtés költségét. A rezsi 
költségek az első hónapot követően felülvizsgálatra és a tényleges üzemeltetéshez igazodóan 
újraszabályozásra kerülnek. 
 
A pályázat benyújtásának feltételei: 
 

- A helyiség bérbevételére magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaság pályázhat. Magánszemély köteles személyazonosító okmányának 
másolatát, egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói igazolványát csatolni. A gazdasági társaság 
pályázó köteles hatályos cégkivonatát -, és aláírási címpéldányát/aláírás mintáját másolatban 
becsatolni.  

- A pályázó köteles igazolni, hogy nincs 30 napot meghaladó köztartozása. 
- A pályázó pályázatában köteles megjelölni a nettó bérleti díj összegére vonatkozó ajánlatát. 
- A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy milyen üzemidővel kívánja működtetni a 

cukrászatot (nagyságrendileg pl.: napi 4 óra, napi 24 óra) 
- A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a bérbevétel feltételeit elfogadja 

 



2 

 

A pályázat elbírálásának fő szempontjai: 
 

- a megajánlott havi nettó bérleti díj (EUR/m2/hó), 80 pont 
- az előállított cukrászati termékekből a Bérbeadó számára nyújtott kedvezmény mértéke (Ft/hó 

+ ÁFA) 15 pont 
- termék minősége, 5 pont 

_________________________ 
Összesen: 100 pont 
 
A termék minőségének értékelése érzékszervi úton (íz, szín, állag) történik.  
 
A nyertes ajánlattevő a legmagasabb pontszámot elérő pályázó.  

 
A tevékenységre irányuló szakmai tapasztalatot kérjük lehetőleg feltüntetni, az esetlegesen meglévő 
referenciák, szakmai elismerések, becsatolása mellett. 
 
A bérbevétel feltételei: 
 

- Bérbeadó a nyertes pályázóval 3 évre szóló bérleti szerződést köt, melyben rögzítik a bérleti 
jogviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket. 

- A bérlemény használata során felmerülő közüzemi költségek a bérlőt terhelik, melyet az 
átalányösszegben meghatározott rezsidíj tartalmaz. 

- A bérleti jogviszony fennállása alatt a bérlő saját költségén köteles a gépek, berendezések 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotáról gondoskodni (javítás, karbantartás). 

- A megkötésre kerülő bérleti szerződés 90 napos felmondási idővel indokolás nélkül 
felmondható. 

- A szerződés megszűnése/megszüntetése esetén a felek kölcsönösen kötelesek egymással 
elszámolni. 

- A szerződés megkötésekor a bérlő egy havi bérleti díjjal megegyező mértékű kauciót köteles 
az Intézet javára megfizetni, mellyel a felek a szerződés megszűnésekor elszámolnak. 

 
Pályázati eljárás: 
 
A beérkező ajánlatokat az Intézet bírálóbizottsága a pályázat benyújtásának határidejét követő 30 
napon belül felbontja és értékeli. Amennyiben a benyújtott pályázat hiányos, az Intézet 8 napos 
határidővel felhívja a pályázót a hiányok pótlására. Ezt követően az érvényes pályázatot benyújtó 
ajánlattevőt Bérbeadó 5 napon belül termékminta biztosítására hívja fel az Ajánlattevőt. Amennyiben 
a hiánypótlási határidő alatt a pályázó a hiányosságokat nem, vagy nem megfelelően pótolja, vagy a 
termékmintát a megadott határidőn belül nem biztosítja, pályázatát az Intézet érvénytelennek 
nyilvánítja. Az ajánlatbontásról és értékelésről jegyzőkönyv készül. A pályázat eredményéről írásban, 
a pályázatban megadott címen kap értesítést a pályázó.  
 
Az Intézet fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást - érvényes ajánlatok beérkezése 
esetén is - eredménytelennek nyilvánítsa.  

 
Feltételezett fogyasztói/vásárlói kör: évi kb. 500-1.000 fő fekvőbeteg, beteglátogatók, járóbetegek és 
530 fő Intézeti alkalmazott. 
 
A helyiség a helyszínen előzetes időpont egyeztetés alapján megtekinthető, a bérbevételi felhívással 
kapcsolatos további felvilágosítást Boros Edit Élelmezési Osztályvezető ad a 06-30/960-72-92 számú 
telefonszámokon, munkanapokon 8-15 óráig.  
  
 


