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NYILVANOS PALYAlATI FELHfvAS
A~ n t FOrd6 eaves ~t6helyetnek ~rbeadjsa es ozemeltettie
bi~ban

A Cseri Strand es £Imenyfurd0 Szolgaltat6 Korlatolt FelelOssegu Tarsasag (szekhelye: 2800
Tatabanya, Cseri utca 33., cegjegyzekszama: 11-09-014502, ad6szama: 14514771-2-11,
bankszamlaszama: MKS Bank 10300002-10644794-49020019, kepviseli: Kugler Laszl6
ugyvezetO, e-mail cime: titkarsag@)gyemantfurdo.hu, a tovabbiakban: Kilr6) a 2/2021. (11.1)
szamu ugyvezetc5i hatarozat alapjan az alabbi nyilvanos, ketfordul6s, targyalasos

p,1y,zatl felhfvht
teszi kozze a 2800 Tatabanya, Cseri utca 33. szam alatt talalhat6 Gyemant Furdc5 megnevezesa
furdc51etesltmenyben talalhat6, szezonalisan uzemelo vendeglat6helyek Ozemeltetesi
kotelezettseggel jar6, hatarozott idc5tartamu, a 2021. evi nyari szezonra (2021. junius 12.
napjat6I 2021. szeptember 20. napjaig) terjedc5 berbeadasa targyaban. Az idoszak tartalmazza
a lehetseges ut6nyitasok (3 alkalom) idOtartamat is. A strand folyamatos nyitvatartasi ideje a
2021. 06. 12-2021. 08. 31-ig tart.

I.

Elc5zmenyek

Tatabanya Megyei Jogu Varos 6nkormanyzata kizar6Iagos tulajdonat kepezi a Tatabanya
belterulet 2084 hrsz. alatt felvett, termeszetben a 2800 Tatabanya, Cseri utca 33. szam alatt
talalhat6 . kivett strandfurdo• megnevezesu, 8 ha 7825 m2 alapteruletu ingatlan (a
tovabbiakban: lngatlan). Az ingatlanon talalhat6 a .,Gyemant Furdo• furd6komplexum.
Tatabanya Megyei Jogu Varos Onkormanyzata az lngatlant 2009. aprilis 28. napjan megkotott
uzemeltetesi szerz6dessel 20 eves hatarozott idotartamra a Kiir6 reszere uzemeltetesbe atadta.
Kiir6, mint az lngatlan uzemeltet6je a szerz6des hatalya alatt az elmenyfurd6
a
strandkomplexum kizar6Iagos hasznalatara jogosult.

es

II.

A pal~zati felhfvas targya, az erintett vagyonelemek

Kifr6 berbe kivanja adni a 2800 Tatabanya, Cseri utca 33. szam alatti Gyemant Furd6ben
talalhat6 alabbi, szezonalisan uzemel6 vendeglat6helyeket (a tovabbiakban egyutt: Berlemeny)
hatarozott id6tartamra, a 2021. evi nyari szezonra (2021. junius 12. napjat6I2021. szeptember
20. napjaig) vonatkoz6an:
1. Pavilon II. (Diamond Beach, a tovabbiakban: Berlemeny4)
a. a Berlemeny4 alapterulete: 16 m2 a hozza tartoz6 teraszresz 60 m2
b. a Berelmeny4 gasztron6miai profilja: Odit6, alkoholmentes es alkoholtartalmu
ital, hideg- es melegszendvics, jegkrem
c. minimalis berleti dij: 500.000 Ft/ szezon

es
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A palyazati felhfvast Kiir6 a Berlemeny szezonalis Ozemeltetese, vendeglat6ipari, illetve
kereskedelmi szolgaltatasok biztosftasa erdekeben teszi kozze.
Kiir6 tajekoztatja Palyaz6kat, hogy a furdo komplexum atlagos vendegszama a 2018-2020. evek
atlagaban 106.089 fo/szezon volt.

Ill.

A palyazat formaja

Kiir6 a palyazatot nyilvanos, ketfordul6s, targyalasos formaban bonyolitja le. Kiir6 rogziti, hogy
a palyazati feltetelektol elten5 ajanlat benyujtasa az ajanlat ervenytelenseget vonja maga utan.
A Palyaz6nak egyosszegu ajanlatot kell tennie a Berlemeny berleti dijara es a szolgaltatas
tartalmara.
Palyaz6nak a targyalasos eljaras els6 fordul6jaban a jelen palyazati felhivas szerinti tartalmu
palyazatot kell benyujtania a XIV.3. pont szerinti palyazati hatarid6ig.
A palyazati eljaras masodik fordul6jaban Kiir6 az ervenyes palyazatot benyujt6 palyaz6kka l
targyal a berleti dijr61 (mint ertekelesi szempont), valamint a szerzodes egyes felteteleiro l.
A palyazatra barmely, a palyazati felteteleknek megfelelo gazdasagi szereplo benyujthat
palyazatot.
Kiir6 a masodik fordul6ban el a palyaz6k letszamanak csokkentesevel es rogziti, hogy a palyazati
eljaras targyalasos szakaszaban a harom osszessegeben legkedvezobb palyazatot benyujt6
gazdasagi szereplovel targyal.
Kiir6 rogziti, hogy az alabbi palyazati es szerzodeses kovetelmenyekrol nem targyal, azok a
szolgaltatas minimumkovetelmenyei:
a) minimalis berleti dij (Id. II. fejezet 1-8. pont)
b) nyitva tartasi kotelezettseg (Id. VIII. fejezet)
c) profil tartas kotelezettsege (Id. II. fejezet 1-8. pont)
d) a palyazat prioritasi sorrendje (Id. Ill. fejezet utols6 bekezdes)
Kiir6 rogziti, hogy a targyalas idopontja 2021. majus 17. napja 14 6ra, helyszine Kiir6 szekhelye,
2800 Tatabanya, Cseri utca 33., i.igyvezetoi iroda.
A targyalasos eljarasban a Palyaz6 a palyazatahoz a targyalas befejezesenek idopontjat6 1van
kotve.
Kiir6 fenntartja a jogot, hogy a XIV.3. pont szerinti palyazati hatarido lejartat kovet oen nem
targyal, hanem a benyujtott palyazatok biralataval es ertekelesevel befejezi a palyazati eljarast.
Kiir6 es a palyaz6(k) kozotti targyalasok arra iranyulnak, hogy Kiir6 a legkedvezobb feltetelekke l
kosson szerzodest. Kiir6 a targyalas soran is biztositja az egyenlo banasm6d ot a palyaz6k
szamara.
Kiir6 a palyaz6kkal egyidejuleg targyal, a targyalasr6 1jegyzdkonyvet keszit es azt a targyalast
kovet6en ket munkanapon belOI minden, az adott targyalason reszt vett palyaz6nak ala kell
irnia, es reszOkre egy peldanyt at kell adni vagy meg kell kOldeni.
Kiir6 rogziti, hogy a targyalas soran a palyazati felhivas targya es feltetelei nem valtozhat nak
olyan m6don, hogy
a) az eljarast meghirdetc5 palyazati felhrvasban kozolt feltetelek olyan jelentos mertekben
m6dosuljanak vagy egeszi.iljenek ki, amely torzitja a versenyt vagy serti a gazdasagi
szerepl6k eselyegyenloseget, kulonosen, ha az uj feltetelek ismerete alapvet6en
befolyasolhatta volna az erdekelt gazdasagi szerepl6k arra vonatkoz6 donteset, hogy a
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palyazati eljarasban tudnak-e jelentkezni, vagy a valtozas kovetkezteben valamelyik
palyaz6 nem lenne kepes a targyalasok befejezesevel vegleges ajanlatot tenni,
b) az ertekeles szempontjai vagy m6dszere valtozzon,
c) a Kiir6 aItal meghatarozott minimumkovetelmenyek valtozzanak.
Palyaz6k a targyalas soran a Kiir6 szamara fenntartjak palyazati vallalasukat vagy kedvezobb
ajanlatot tehetnek.
A targyalas megkezdeset megelc5z6en csak akkor lehet a palyazat ervenytelenseget a szakmai
ajanlat nem megfelelo volta miatt megallapftani, ha a szakmai ajanlat nem felel mega Kifr6 altal
meghatarozott minimumkovetelmenyeknek.
A palyazatban foglalt egyeb nyilatkozatokat, dokumentumokat a targyalast megelozoen kell
p6tolni.
A targyalas alapjan megtett vegleges palyazati vallalasokat Kifr6 a XVI fejezet szerinti ertekelesi
szempont alapjan ertekeli.
A palyazat eredmenyekent egy Palyaz6 csak egy Berlemeny berleti es uzemeltetesi jogat
nyerheti meg, ezaltal nem nyujthat be Palyazatot a kifr6 altal targyevben meghirdetett
,,A GYEMANT FURD6 VENDEGI.AT6HELYEINEK BERBEADASA ES UZEMELTETESE" targyban
lebonyolf tott palyazatanak nyertese.

IV.

A hasznosrtas jellege

A nyertes Palyaz6 (a tovabbiakban: Berlo) altal a Berlemenyben folytathat 6 tevekenyseget a 11.
fejezet ,,profil" megnevezesu feltetelrendszer hatarozza meg.
Kifr6 az uzemeltetes alatt a Berlemeny4 eseteben vendeglat6ipari, rendeltetesszeru,
folyamatos mukodtet est ert.
Berlonek biztosftania kell a megfelelo letszamu szemelyzetet a napi mukodes soran.
A Berlo altal vegezheto tevekenysegek a Berlemeny4-ben (TEAOR '08 k6ddal):
• 5610 - Ettermi, mozg6 vendeglatas
• 5630 - ltalszolgaltatas

V.

A hasznosrtassal osszef0gg6 altalanos informaci6k es kovetelmenyek
a) A Berlemeny 4. konyhatechnikai es konyhai eszkozei a hasznalatukkal egyutt jar6
amortizaci6 miatt reszben felujftasra , reszben pedig p6tlasra szorulnak. Ezen javftasi,
illetve p6tlasi kotelezettseg a Berlo koltsege es kotelezettsege.
Amennyiben a berleti szerzodes barmely oknal fogva megszunik, ugy ezen koltsegek
megterftesere a Berlo semmilye n jogdmen nem jogosult Uogalap nelkuli gazdagodas
jogdmen sem).
Berld a berleti jogviszony kezdeten atvett eszkozoket, berendezeseket a berleti
jogviszony vegen az atvetel szerinti allapotban koteles visszaadni Kiir6 reszere.
Amennyiben erre nines lehetoseg amortizaci6, megsemmisules, stb. okan, Berlo az
eszkoz, berendezes p6tlasara koteles.
b) Az 0zemeltetes elleneben Berlo dfjazasra nem jogosult, a Kifr6 semmilyen fizetesi
kotelezettseggel nem tartozik a Berlo fele a Berlemeny 0zemeltetesevel
osszefuggesben.
c) A Berlemen y 0zemeltetesehez sz0kseges engedelyek, szakhat6sagi hozzajarulasok
beszerzese a Berlo feladata es az ezzel jar6 osszes koltseg a Berlot terheli. Berl6nek a
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Berlemeny Ozemeltetesehez szukseges engedelyekkel rendelkeznie kell a berlet teljes
id6tartama alatt.
d) A Berlemeny4 Ozemeltetesevel jar6 kozmu koltsegek (rezsi) a Berl6t terhelik az alabbiak
szerint:
• a viz fogyasztas merese almerovel tortenik,
• az elektromos aram fogyasztas merese almer6vel tortenik,
• a hulladek elszallitas koltsegeit 4-4 % aranyban viselik;
e) A Berlemenyben keletkez6 hulladek kezelese, elszallittatasa a Berbead6 kotelezettsege,
Berl6 a palyazati felhivas V. d) pontja szerinti aranyban koteles viselni a hulladekszallitas
koltseget.
f) Berlemeny tisztantartasa es takaritasa a Berlo kotelezettsege.
g) Berl6 az altala okozott szerz6desen alapul6 es szerzodesen kivOI okozott karokert teljes
koruen felel.
h) Berlo koteles a Berlemeny hasznalata es Ozemeltetesi tevekenysege soran
maradektalanul betartani valamennyi, a tevekenysegere iranyad6 jogszabalyt.
i) Berlo tudomasul veszi, hogy az Oditoital, sor, jegkrem, fagylalt es energiaital termekek
tekinteteben kizar61ag Kifr6 jogosult szerzodest kotni. Berlo tudomasul veszi, hogy a
hatalyos marketing szerzodesek rendelkezesei ra nezve kotelezo erejuek. Kifr6 es Berlo
e korben koteles a kereskedelemrol sz616 2005. evi CLXIV. torveny 7/8. § es 11/D. §
rendelkezeseit maradektalanul betartani. A Berlo altali, fenti termekkortol eltero
termekkorre vonatkoz6 marketing szerzodes megkotesehez Kiir6 j6vahagyasa
j)
k)
I)
m)
n)

o)

V.

szOkseges.
A Berlemeny Ozemelteteseben kizar61ag buntetlen eloeletu szemelyek vehetnek reszt.
Ber16nek be kell tartania a kulon jogszabalyban foglalt egeszsegugyi, kornyezetvedelmi
es munkavedelmi eloirasokat.
Berlonek rendelkeznie kell a teljes tevekenyseget atfog6 kidolgozott eljarasokkal,
kezikonyvvel, kepzett szemelyzettel.
Berlo koteles a Kifr6 hazirendje, Ozemeltetesi szabalyzata es a tuzvedelmi szabalyzata
betartasara.
A Berlemeny 4 gepekkel, berendezesekkel reszben felszerelt, valamint butorozott
(asztalok, szekek). A Berlemeny Berlo altali fejlesztesenek vallalasa a szakmai terv
koreben ertekelesi szempont (Id. XVI. fejezet).
Az Ozleti hasznositas kockazatat (igenybe veteli kockazat) Berlonek kell viselnie.

A hasznositassal osszefugg6 specialis informaci6k es kovetelmenyek
a) A teljes berleti idoszakra vonatkoz6an - a Gyemant Furdo napi nyitva tartasa mellett Berlonek Ozemeltetesi kotelezettsege all fenn.
b) A Kifr6 altal meghatarozott marketing szerzodesek teljesitese kave, Odito, sor, jegkrem
termekkateg6riaban a kereskedelemrol sz616 2005. evi CLXIV. torveny 7/8. § es 11/D. §
rendelkezesei maradektalan figyelembevetelevel.
c) A Berlemeny4 eseteben a Kifr6 altal meghatarozott etel- es italvalasztek folyamatos
biztositasara vonatkoz6 kotelezettsegvallalas.
d) Az esetlegesen felmerOlo vendegpanaszok szakszeru, vendegkozpontu Ogyintezese.
e) A fOrdo stilusahoz es szinvonalahoz igazod6 megjelenes.

s

VI.

A nyitvatartassal kapcsolatos elvaras

A Berlemeny nyitvatartasi ideje ertekelesi szempont (Id. XVI. fejezet) az alabbiakban
meghatarozott feltetelekkel.
Berlemeny 4 koteles nyitva tartani junius 12- augusztus 31. kozott es szolgaltatasait biztosftani,
amennyiben a targynapra es Tatabanya Varosara vonatkoz6an az Orszagos Meteorol6giai
Szolgalat (
) targynapot megeloz6 napi el6rejelzese alapjan a targynap nyitvatartasi
idejere el6rejelzett nappali minimum homerseklete a 22 °C fokot meghaladja.

VII.

A megkotesre kerulc'.S szerzc'.Sdes tlpusa

A palyazati felhivas alapjan a Kifr6 a palyazat nyerteseivel berleti szerzodest kot. A
szerz6destervezet(ek) a palyazati dokumentaci6 2. szamu mellekletet kepezi(k).

VIII.

A berleti jogviszony idc'.Startama

A berleti szerzodes hatarozott, a 2021. evi nyari szezonra vonatkoz6 idotartamra jon letre. A
2021. evi nyari szezon ez esetben 2021. junius 12. napjat6I2021. szeptember 20. napjaig terjed,
amely idotartam magaban foglalja az esetleges ut6nyitasok (3) idopontjat is. A furdo
komplexum folyamatos nyari nyitva tartasa a 2021. junius 12. es 2021. augusztus 31. napja
kozotti idoszakra esik. A berleti dij tartalmazza az elo- es ut6nyitasok idotartamara vonatkoz6
berleti dijat is.
A jelen palyazat alapjan megkotesre kerulo berleti szerzodes felmondasi ideje rendes
felmondas eseten 30 nap.

IX.

A berleti drj
a) A szezonalis berleti dij osszegere a Berlonek kell ajanlatot tenni, a megajanlott berleti
dij ertekelesi szempont (Id. XVI. fejezet). A berleti dijat magyar forintban (HUF) kell
megadni, AFA nelkul, de az AFA tartalom feltuntetesevel. Az egyes berlemenyekre
vonatkoz6 minimalis berleti dfjak az alabbiak:
1. Pavilon II. minimalis berleti dija: 500.000 Ft/ szezon
b) A berleti dij megfizetese havonta elore t ortenik, Kifr6 a t argyh6 elso munkanapjat
koveto 05. napig (eloszor 2021. junius h6napban) benyujtja a szamlajat a Berlo reszere,
aki a fizetesi kot elezettseget a szamla kezhezvetelet kovet6 15 napos hataridon belul
atutalassal teljesiti a KHr6 MKB Bank penzintezetnel vezetett 10300002-1064479449020019 szamu szamlajara.
c) Berlo szerzodeses 6vadekot (kauci6t) koteles fizetni. A kauci6 merteke a Berlemenyre
vonatkoz6 szezonalis berleti dfj 1/3-anak megfelelo osszeg, amelyet Berlo a szerzodes
alairasanak idopontjaig kot eles megfizetni (azaz a kauci6 megfizet ese fOgget len a jelen
fejezet b) pontja szerinti fizetesi kedvezmenytol). A kauci6 visszajar a szerzodes barmely
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ben a berleti szerz6desben foglaltak szer int
okb61 torte no megszunese eseten, amennyi
annak felhasznalasara nem kerult sor.

x.

Szakmai alkalma~gi kovetelmeny

X.l.

Alkalma~gi kovetelmeny

X.2.

A2 alkalma~g igazolasanak m6dja

XI.

Helyszfni bejaras

belul a
megel6zo 96 h6napos idointervallumon
M.l) 1. A palyazati felhfvas kozzetetelet
h6napos
vendeglat6ipari egyseg folyamatos, a 96
Berlemeny4 eseteben legalabb egy db
tart6 Ozemeltetesenek igazolasa vagy
idointervallumon belul legalabb 3 h6napig
a berleti
szerz6dessel, nyilatkozattal igazolja, hogy
M.l) 2. kotelezettsegvallalast is tartalmaz6
seges
szOk
oz
rendelkezni fog a szolgaltatas ellatasah
szerzodes id6tartama alatt folyamatosan
koteles
szamu szakemberrel, ez esetben Palyaz6
kepzettseggel rendelkez6 es szukseges
ettseget
ember(ek) oneletrajzat es szakiranyu vegz
palyazatahoz csatolni a megnevezett szak
igazol6 okiratot.
itott 96
vas kozzetetelet megelozoen visszafele szam
M.l) l. A Berlc5 mutassa be a palyazati felhi
malis
mini
vonatkoz6 tevekenyseget. A nyilatkozat
h6nap legjelentosebb szolgaltatasaira
adattartalma:
a) a Berlo neve, cfme;
as neve es helye;
b) a nyilatkozatban isme rtete tt szolgaltat
massagi
rtetese, oly m6don, hogy az alkal
c) a szolgaltatasi tevekenyseg isme
abb61 megallapithat6 legyen;
minimumkovetelmenynek val6 megfeleles
ggal
jezo idopontja ev, h6nap nap pontossa
d) az ado tt szolgaltatas kezdo es befe
etes
melt
jelolt idointervallumban az Oze
meghatarozva; kiterve arra, hogy a meg
folyamatos volt.
latban a
ltak alatamasztasakent a palyazati ajan
A jelen pan t szerinti nyilatkozatban fogla
2. sz.
ivatal 210/2009 . (IX. 29.) Korm . rend elet
kereskedelmi hat6sagkent eljar6 Kormanyh
amely
ott igazolas masolati peldanyat kell csatolni,
melleklete szerinti nyilvantartas alapjan kiad
szukseges adatokat.
tartalmazza a Berlo azonosithat6sagahoz
M.1) 2. A Berlo csatolja
zodest vagy nyilatkozatot
a) a kotelezettsegvallalast tartalmaz6 szer
tot.
jzat es szakiranyu vegzettseget igazol6 okira
b) a megnevezett szakember(ek) oneletra

emeny
get biztosit a helyszini bejarasra . A Berl
Kiir6 a palyazat idotartama alatt lehet6se
, telefon :
l (Pal Petra ope rativ es marketing igazgat6
megtekintheto a Kiir6 kapcsolattart6java
an.
ntfurdo.hu) elozetesen egyeztetett id6pontb
+36 70 682 0363, email: pal.petra@gyema

XII.

Kiegeszft6 tajekoztatas keres

kiegeszit 6
taci6ban foglaltakkal osszefuggesben a
A palyazati felhivasban es a dokumen
i legkes6bb
n feltu ntet ett e-mail cimre lehe t eljut tatn
tajekoztatas irant i kerelmet a XI. fejezetbe
palyazat i
pig. A kiegeszit6 tajekoztatast a Ki ir6 a
a palyazat i hatarid6 lejarta elot t 5 munkana
meg.
hatarid6 lejar ta elot t esszeru id6ben adja
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XIII.

Palyazati feltetelek

Xlll.1. Palyazhat, aki
a) termeszetes szemely, vagy a nemzeti vagyonr61 sz616 2011. evi CXCVI. torveny
(tovabbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdes 1. pontja szerint atlathat6 szervezet, es
b) a palyazati kilras szerinti felteteleket vallalja, es
c) a palyazati hataridoig 150.000,- Ft, azaz Egyszazotvenezer forint osszegu palyazati
biztosftekot befizet es az errol sz616 bizonylatot bemutatja;
Kozos palyazati ajanlat benyujtasara nines lehetoseg.
Xlll.2. A palyazati biztosftek megfizetesenek m6dja
A palyazaton az vehet reszt, aki a palyazati hataridoig a Kifr6 MKB Bank penzintezetnel vezetett
10300002-10644794-49020019 szamu bankszamlajara az 150.000,- Ft, azaz Egyszazotvenezer
forint osszegu palyazati biztosftekot befizeti. A kozlemeny rovatba a ,,Biztosftek - Gyemant
FOrdo bOfe berlet" szoveget kerjuk feltuntetni.
Nern jar vissza az 6vadek
a) ha a nyertes palyaz6 az ajanlati kotottseg idotartamanak lejarata elott ajanlatat
visszavonta,
b) a szerzodes megkotese neki felr6hat6, vagy az 6 erdekkoreben felmerOlt mas okb61
meghiusul.
A biztosftek sikertelen palyazat vagy a palyazat eredmenytelenne nyilvanftasa eseten az
elbfralast koveto 15 munkanapon belul a letevo reszere visszafizetesre kerOI. A biztosftek
visszafizetese eseten a letet idejere kamat nem igenyelheto.
A nyertes palyaz6 szamara a biztosftek a IX. e) pant szerinti kauci6ba beszamftasra kerul.
Xlll.3. A palyazat kotelez6 tartalmi elemei:
a) a Palyaz6 (Berlo) neve, cfme, adott esetben szekhelye es cegJegyzesre jogosult
kepviseloje, egyeb azonosft6 adatai (cegjegyzekszama), telefon es e-mail elerhetosege,
a palyaz6 szamlavezeto penzintezetenek neve, a palyaz6 szamlaszama;
b) a felolvas61ap;
c) igazolas a palyazati 6vadek befizeteserol;
d) szakmai terv a palyaz6 aItal nyujtott szolgaltatasokr61, kOlonos tekintettel az alabbiakra :
a. Berlo elkepzelese az Ozletpolitikara es az Ozemeltetesre vonatkoz6an;
b. a Berlo aItal a Berlemenyben a berleti jogviszony megkezdeset koveto legfeljebb
1 h6napon belOI elhelyezendo berendezesi es felszerelesi targyak, gepek,
eszkozok felsorolasa;
c. a Berlo altal a Berlemenyben a berleti jogviszony megkezdeset koveto legfeljebb
1 h6napon belOI elvegzendo felujftasi munkak, beruhazasok bemutatasa;
d. a Berlemeny4 eseteben a felszolgalt etelekre, italokra vonatkoz6 kinalatot
tartalmaz6 (minta) etel- es itallap, menu kinalat, ezek ara,
e. a Berlo szakmai bemutatasa, eddigi tevekenysegenek reszletes ismertetese,
referenciakkal;
f. a tevekenyseg vegzesere vonatkoz6 jogosultsag igazolasa;
g. a szakmai tervben a meghatarozott profilon tuli, alternativ profil megnevezese
es kifejtese is lehetseges, a Palyaz6 kiegeszit6 termekkorre is tehet javaslatot.
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e} Berlo nyilatkozata arr6I, hogy:
a. elfogadja a palyazati felhfvasban es dokumentaci6ban, szerz6destervezetben
foglalt feltetele ket, a szerzodest megkoti, a havi berleti dfjat megfizeti, illetve a
palyazati ajanlatnak az ertekelesi (resz}szempontok szerinti tartalmi elemeit es
a szerzodes teljesftesere vonatkoz6 kotelezettsegvallalasat megtartja;
b. elfogadja a 40 napig tart6 ajanlati kotottse get;
g6
c. a palyazatban szereplo szemelyes adatok palyazattal osszef0g
nyilvantartasahoz es kezelesehez hozzajarul;
d. kotelezettsegvallalas arra, hogy a palyaz6 az Ozemeltetest legkesobb 2021.
junius 12. napjat6I megkezdi;
e. a kereskedelmi tevekenysegek vegzesenek feltetele irol sz6I6 210/200 9. (IX.29.)
Korm . rendelet ben foglaltak betartasara tett nyilatkozat;
koztartozasa nem all fenn;
a Berleme nyt megteki ntette, annak jogi sorsat, allapota t megismerte, ajanlatat
a helyiseg megismereset kovet6en tette meg, a helyiseg birtokba adasan tul
semmily en kovetele st nem tamaszt a Kifr6 fele;
h. a helyiseg hasznalatara, a szolgaltatas biztosftasara vonatkoz6 jogszabalyokat
megism erte;
f} atlathat6 sagi nyilatko zat;
bejegyzesi
g) valtozasbejegyzesi eljarasra vonatkoz6 nyilatkozat, folyamatban levo valtozas
ag altal
eljaras eseten a valtozasbejegyzesi kerelme t es annak beerkezeserol a cegbfr6s
megkOl dott igazolas;
palyaza tot alafr6, illetve nyilatko zatot tevo cegjegyzesre jogosult szemelyek alafrasi
a
h)
dmpelda nya vagy Ogyved aItal ellenjeg yzett alafras-mintaja;
at eseten a
i} cegjegyzesre nem jogosult szemely altal a ceg kepviseleteben tett nyilatkoz
zeru
meghata lmaz6(k } es a meghata lmazott alafrasat is tartalma z6 szabalys
meghatalmazas;
n elofrt
j} minden egyeb, a jelen palyazati felhfvasban, valamin t a dokume ntaci6ba
dokume ntum, nyilatkoz at.
f.
g.

Xlll.4. Az. ajanlati kotottseg

Az ajanlati kotottse g a targyalasos fordul6 lezarasa hataride jetol szamfto tt 40 nap.

XIV.

Az. ajanlatok benyujtasanak helye, m6dja es hatarideje

XIV.1. Az. ajanlatok benyujtasanak helye
Az ajanlato kat
szam alatti
• tertiveve nyes postai kOldemenykent a Kifr6 2800 Tatabanya, Cseri utca 33.
postadm ere, illetve
utjan a
• futarszo lgalat vagy kezbesfto utjan, illetve szemelyesen vagy meghata lmazott
2800 Tatabanya, Cseri utca 33. fszt. gazdasagi irodahelyisegeben
lehet benyujta ni.
magano kirattal
Az ajanlatte vo meghata lmazottj a koteles kozokira ttal vagy teljes bizonyft 6 ereju
igazolni kepviseleti jogosult sagat, illetve annak merteke t.
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XIV.2. Az ajanlatok benyujtasanak m6dja
ketto
Az ajanlatot felad6 megjelolese nelkuli, nem atlatsz6, zart boritekban, magyar nyelven,
oldalszamos
peldanyban kell benyujtani, az ajanlatok minden oldalat folytonos szamozassal es
ve, hogy ne
tartalomjegyzekkel ellatva, tovabba az egyes peldanyokat olyan m6don osszefuz
legyenek roncsolasmentesen lapokra bonthat6k.
ni.
Az eljaras nyelve kizar61ag a magyar, a palyazati ajanlatot magyar nyelven kell elkeszfte
ntum
Amennyiben barmely, a palyazati ajanlatban csatolt okirat, igazolas, nyilatkozat, dokume
vagy felelos
nem magyar nyelven kerul kialHtasra, ugy ahhoz hiteles magyar nyelvu fordftast;
z6, a
tartalma
st
egvallala
magyar nyelvu fordftas t es a fordftas megfelelosegeert val6 felelc5ss
Berl6 altal cegszeruen (szabalyszeruen) alafrt nyilatkozatot kell mellekelni.
ben a Berlo
Felel6s magyar nyelvu fordftas alatt a KHr6 az olyan fordftast erti, amely tekintete
a fordftas
hogy
azert,
kepviseletere jogosult szemely nyilatkozik, hogy felel6sseget vallal
Az idegen
tartalma mindenben megfelel az eredeti nem magyar nyelvu szoveg tartalmanak.
as keszu lt.
nyelvu iratok fordftas at kozvetlenul azon irat melle kerjuk lefuzni, amelyrol a fordft
t6helyeinek
vendeg/6
Az ajanlato t tartalma z6 zart borftekra a ,,Palyazat A Gyemant Fiird6 egyes
frni.
berbeadasa es iizemeltetese targyaban. A palyazati hat6rid6ig felnyitni tilos" jelzest kell
alafrassal,
Az ajanlati peldanyok kozul egy peldanyt minden oldalon eredetiben cegszeru
megjelolessel, maganszemelyeknel sajatkezu, eredeti alafrassal, illetve a

NEredeti"

meghatalmazott alafrasaval kell ellatni.
an megjelolt
Az ajanlatnak tartalmaznia kell a palyaz6 valamennyi, a jelen palyazati felhfvasb
a szemelyes
nyilatkozatat, fgy kulonosen a palyazati kifrasban foglalt feltet elek elfogadasara,
adatok kezelesere es az ellenszolgaltatas osszegere vonatkoz6an.
tesi jogat
A palyazat eredmenyekent egy Palyaz6 csak egy Berlemeny berleti es uzemelte
nyujtja be
nyerheti meg. Amennyiben Palyaz6 tobb Berlemeny berletere es uzemeltetesere
prioritasi
palyazatat, egyertelmu prioritasi sorrendet kell meghataroznia. Az egyertelmu
sorrend meghatarozasanak elmaradasa a palyazat ervenytelenseget vonja maga utan.
at ravezeti
Kifr6 az ajanlatok erkeztetese soran az atvetel pontos idopontj at es bfralati sorszam
az ajanlato t tartalmaz6 zart borftekra.

XIV.3. Az ajanlatok benyujtasanak hatarideje:
2021. majus 11. 14 6ra.

hogy az
Az ajanlat postai megkuldese eseten a Kifr6 felhfvja az ajanlattevok figyelmet arra,
. Az
ajanlatoknak az ajanlatteteli hatarid6 lejartanak napjan 10.00 6raig be kell erkeznie
k
kotelese
vok
ajanlatok beadasi m6dja megvalasztasanak minden kovetkezmenyet az ajanlatte
viselni!
Az ajanlatok bontasanak ideje 2021. majus 11. 14 6ra 15 perc.
bontasa r61
Kifr6 a hataridoben beerkezett ajanlatok bontasat zartkoruen vegzi. Az ajanlatok
borftekok
jegyz6konyvet vesz fel. A jegyzokonyv tanusftja az aj anlatokat tartalmaz6 zart
alaki
szerinti
ras
felbontasanak szabalyossagat, rogzfti, hogy az ajanlatok megfeleltek-e a kif
ertekeles i
kovetelmenyeknek, az ajanlatok bfralati sorszamat es darabszamat, valamint az
szempont szerinti megajanlast.

XIV.4. Az ajanlati kotottseg id6tartama, az esetleges meghosszabbltasara vonatkoz6 el6frasok
a palyazati
A 40 (negyven) nap idotartamu ajanlati kotottseg akkor kezdod ik, amikor

az ajanlati
feltetelekre vonatkoz6 targyalas lezarult. A palyazati eljarason val6 reszvetel feltetele
kotottsegre vonatkoz6 nyilatkozat kitoltese.
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A palyaz6 ajanlatahoz kotve van, kiveve, ha a Kilr6 kepviseleteben a szerz6deskotesre jogosult
ezen idoponton belul
a)
a palyazatot megnyert ajanlattev6vel szerzodest kot,
b)
a Kiir6 a palyazati felhivast visszavonja, vagy
c)
a palyazatot eredmenytelennek minositi.
Palyaz6k a benyujtast kovetoen m6dosfthatjak ajanlatukat, azonban a korabban ajanlott
ellenszolgaltatas nem csokkenthet6 es a m6dosftott ajanlatnak is meg kell felelnie a palyazati
kifrasban meghatarozott valamennyi feltetelnek, beleertve az ajanlattetel hataridejet. A
m6dositott ajanlat a targyalasi fordul6t nem szamitva csak a palyazati hataridoig nyujthat6 be.
Kif r6 fenntartja maganak a jogot, hogy a palyaz6t legfeljebb egy alkalommal az ajanlati
kotottsegenek legfeljebb 30 (harminc) nappal torteno meghosszabbitasara hivja fel.

~-

Hianyp6tlas

Kifr6 egy alkalommal hianyp6tlasra teljes korben - az ajanlati arat es a tovabbi ertekelesi
szempontokat kiveve - lehetoseget biztosit.
Kiir6 a hianyp6tlasi felhivasban megjelolt hatarid6 lejartaig biztositja a hianyp6tlas lehetoseget
palyaz6k szamara az alkalmassaggal kapcsolatos igazolasok es nyilatkozatok, illet61eg a palyazat
reszekent benyujtasra eloirt egyeb iratok ut61agos csatolasara, hianyossagainak p6tlasara.
A hianyp6tlas nem eredmenyezheti az ajanlat elbiralasra kerul6 tartalmi elemeinek
m6dositasat. Abban az esetben, ha Kifr6 egyetlen ajanlatot sem itel elfogadhat6nak, ugy az
eljarast eredmenytelennek min6siti.
Amennyiben a hianyp6tlasra megadott hatarid6 eredmenytelenul telik el, illetve a palyaz6
alkalmatlan, ez a palyaz6 kizarasat es palyazata ervenytelenne nyilvanitasat vonja mag a utan.
Az ertekelest vegz6k az ajanlatok felbontasa utan felvilagositast kerhetnek tovabba a
palyaz6kt61 annak erdekeben, hogy az ajanlatok ertekelese, illetve osszehasonlitasa
elvegezhet6 legyen, a kerdeseket, illetve azokra az erintett palyaz6 altal adott valaszokat
irasban kell rogziteni.

~I.

Az. ajanlatok ertekelesi szempontja

A palyazatok ertekeleser61 jegyzokonyv kerul felvetelre, amely tartalmazza:
a) a palyazati felhivas rovid leirasat,
b) a beerkezett ajanlatok adatait (palyaz6k megnevezese, dme, szekhelye, ajanlati arak,
egyeb lenyeges ajanlati feltetelek),
c) a beerkezett ajanlatok ervenyessegere vonatkoz6 megallapitasokat,
d) a targyalasi fordul6 soran elhangzott lenyeges nyilatkozatokat es vallalasokat,
e) a beerkezett ajanlatoknak a dokumentaci6ban szereplo szempontok szerinti
ertekeleset,
f) a palyazat eredmenyere vonatkoz6 dontest;
g) a javaslat indokolasat.

A palyazati ajanlatok ertekelese
Az ervenyes palyazati ajanlatokat a Kifr6 ugyvezetoje altal kijelolt ertekelo bizottsag a kovetkezo
ertekelesi reszszempontok, sulyszamok, ponthatarok es m6dszerek alkalmazasaval ertekeli.
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Ssz.
1.
2.

Sulyszam
trtekelesi reszszempont
70
A szezonalis berleti dij osszege (nett6 Ft)
30
A Berlemenyben uzemeltetni kivant
egyseg szakmai terve (a Xlll.3. d) pont szerinti tartalmi
kovetelmenyekkel)

Az adhat6 pontszamok als6 es felso hatara: 0-100.

A1. ertekeles m6dszere az 1. ertekelesi reszszempont eseteben:
a) a legmagasabb erteket tartalmaz6 palyazati ajanlat min6sul a legkedvezobbnek es kap
maximalis pontot, a tobbi palyazat aranyosan kevesebb pontot kap a kovetkezo keplet
(,,egyenes aranyositas") m6dszere alapjan:
b) az ertekeles keplete (egyenes aranyositas) :
P = (Avizsgalt / Alegjobb) x (Pmax - Pmin) + Pmin
ahol :
P: a vizsgalt ajanlati elem adott szempontra vonatkoz6 pontszama
Pmax: a pontskala felso hatara
Pmin: a pontskala also hatara
Alegjobb: a legel6ny6sebb ajanlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legel6nytelenebb ajanlat tartalmi eleme
Avizsgalt: a vizsgalt ajanlat tartalmi eleme.
A havi berleti dij osszeget (nett6 Ft) a jelen palyazati felhivas mellekletet kepezo
szerzodestervezetben foglaltak figyelembevetelevel kell meghatarozni.
A1. ertekeles m6dszere a 2. ertekelesi reszszempont eseteben:
a) Kifr6 kul6n6s tekintettel a kovetkezoket vizsgalva ertekeli a szakmai tervet:
a. a Berlemeny uzemeltetesenek koncepci6ja, szfnvonala, Berlo elkepzelese az
uzletpolitikara es az uzemeltetesre vonatkoz6an;
b. a szolgaltatas es a kiszolgalas minosege;
c. a palyaz6 altal a Berlemenyben elhelyezni tervezett berendezesi es felszerelesi
targyak, gepek, eszkozok felsorolasa, valamint az elhelyezni tervezett design
elemek, berendezesek leirasa (rajz vagy fot6 becsatolasaval);
d. a palyaz6 altal a Berlemenyl-2-ben elvegzendo felujitasi munkak, beruhazasok
bemutatasa;
e. a felszolgalt etelekre, italokra vonatkoz6 kinalatot tartalmaz6 (minta) etel- es
itallap, menu kinalat es ezek ara;
f. Berlo vallalasa a Berlemeny nyitvatartasi idejere vonatkoz6an;
g. a Berlo szakmai bemutatasa, eddigi tevekenysegenek reszletes ismertetese,
referenciakkal
h. a tevekenyseg vegzesere vonatkoz6 jogosultsag igazolasa;
b) palyaz6knak a szakmai tervet ugy kell osszeallitania, hogy az elozoekben felsorolt
vizsgaland6 elemeknek, informaci6knak ki kell tunniuk abb6I.
c) Kiir6 a palyazati ajanlatokat sorba rendezi, a rangsor elso helyen all6 ajanlat maximalis
pontot, a tobbi ajanlat a kovetkezo keplet szerinti aranyositassal meghatarozott
pontszamot kap:
P = [(Avizsgalt- Alegrosszabb) / (Alegjobb-Alegrosszabb)] x (Pmax - Pmin) + Pmin
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ahol:
P: a vizsgalt ajanlati elem adott szempontra vonatkoz6 pontszama
Pmax: a pontskala fels6 hatara
Pmin: a pontskala also hatara
Alegjobb: a legelonyosebb ajanlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelonytelenebb ajanlat tartalmi eleme
Avizsgalt: a vizsgalt ajanlat tartalmi eleme.
Az egyes reszszempontonkent kapott pontszamok az adott reszszempont sulyszamaval tortent
szorzast kovet6en kerulnek osszeadasra.
A palyazat nyertese a legmagasabb osszesitett pontszamot szerzett ajanlatot benyujt6 Palyaz6.
A Kiir6 az 1-2. ertekelesi reszszempontok eseteben a pontszamokat kett6 tizedes jegy
pontossaggal hatarozza meg (a matematika altalanos szabalyai szerint kerekiti}.
Amennyiben a legjobb kett6 vagy tobb Palyaz6 azonos osszesitett pontszamot szerez, ugy a
pontszamok meghatarozasara negy tizedes jegy pontossaggal kerul sor. Amennyiben a nyertes
kivalasztasa ilyen m6don sem lehetseges, ugy az azonos legmagasabb pontszamot elert
Palyaz6k kozul a magasabb berleti dijat ajanl6 Palyaz6 lesz az eljaras nyertese.

XVII.

Az. ajanlatok elbiralasi idc5pontja es a palyaz6k ertesftesenek m6dja

A palyazatok ertekelese a targyalasi fordul6 benyujtasat61 szamitott legkesobb 20 napon belul
megtortenik. Az elbiralasi hatarid6 egy alkalommal legfeljebb 10 nappal meghosszabbfthat6,
melyrol Kiir6 valamennyi palyaz6t irasban es egyidejuleg tajekoztat.
A palyazatok elbfralasar61 a Kiir6 ugyvezetoje dont.
Az ugyvezeto a palyazat eredmenyet az elbfralast k6vet6 legfeljebb harom napon belul irasban
kozli valamennyi palyaz6val.

XVIII. Az. ajanlat ervenyessegenek feltetelei
Kiir6 a palyazat bontasat k6vet6en vizsgalja a palyazat ervenyesseget.
Ervenytelen az ajanlat, ha
a} nem felel meg a palyazati kiirasban es a jogszabalyokban foglalt barmely formai vagy
tartalmi ervenyessegi feltetelnek es a palyaz6 nem vagy nem megfeleloen elt a
hianyp6tlas lehetosegevel;
b} nem a kiirasban meghatarozott, illetve nem a szabalyszeruen meghosszabbitott
hataridoben, vagy nem az ott megjelolt helyen nyujtottak be;
c} a benne kozolt tenyek, adatok, informaci6k reszben vagy egeszben nem felelnek mega
val6sagnak;
d} palyaz6 vagy az erdekkoreben eljar6 szemely a titoktartasi kotelezettseget megszegte.

XIX.

A Kifr6 kapcsolattart6ja es elerhet6segei

Kiir6 kapcsolattart6ja a palyazati eljarassal osszefuggesben
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Neve:
Beosztasa:
Telefonszama:
Email cfme:

XX.

Pal Petra
operatives marketing igazgat6
+36 70 682 0363
pal.petra@gyemantfurdo.hu

Tovabbi feltetelek

a) A palyazaton gazdalkod6 szervezet vagy polgari jogi tarsasag kepviseloje, mint palyaz6
egyidejuleg maganszemely palyaz6kent nem vehet reszt.
b) Palyazatot nyujthat be minden termeszetes szemely es a nemzeti vagyonr6Isz6I62011.
evi CXCVI. torveny szerinti atlathat6 szervezetnek minosulo gazdalkod6 szervezet, aki
a. nem all csodeljaras, felszamolas vagy vegelszamolas,
b. nines lejart esedekessegu koztartozasa.
c) Kizar6 oknak minosul, ha a palyaz6
a. nem atlathat6 szervezet (kiveve termeszetes szemely)
b. csodeljaras, felszamolas vagy vegelszamolas alatt all,
c. lejart
esedekessegu
koztartozassal
rendelkezik
(ad6-,
vam-,
tarsadalombiztosftasi jarulek- es egyeb az allamhaztartas mas alrendszereivel
szemben fenna116 lejart fizetesi kotelezettsege),
d. tevekenyseget felfuggesztette vagy akinek tevekenyseget felfuggesztettek;
e. gazdasagi, illetoleg szakmai tevekenysegevel kapcsolatban jogeros bir6sagi
fteletben megallapitott buncselekmenyt kovetett el, amig a buntetett eloelethez
fuzodo hatranyok al6I nem mentesult;
d) A palyazat elkeszitesevel es benyujtasaval kapcsolatos kdltseget a palyaz6 viseli. A Kiir6
az ajanlati eljaras lefolyasat6I es kimeneteletol fuggetlenul egyetlen esetben sem felel6s
ezekert a koltsegekert es ezek nem is kovetelhetok rajta.
e) Eredmenytelen a palyazat, ha:
a. a palyazati hataridoig egyetlen ajanlat sem erkezett;
b. az ajanlatok a palyazati felhfvas alapjan nem ertekelhetoek;
c. a beerkezett ajanlatok egyike sem felel mega palyazati felhivas felteteleinek;
d. a palyazatok tartalma, celja jelentosen elter a Kiir6 elvarasait6I;
e. a Kiir6 a palyazat tisztasagat vagy a tobbi palyaz6 erdekeit sulyosan serto
tevekenyseget eszlel.
f) A palyazati felhivasban kozzetett palyazati kotelezettsegek megszegese a palyazatb6I
torteno kizarast vonja maga utan.
g) A palyazati felhivas, illetve az eljarassal kapcsolat osan Kiir6 altal atadott es a jovoben
atadasra kerulo minden adat, informaci6 es kozles bizalmasnak tekintendo.
h) Kiir6 az ajanlatok tartalmat az eljaras lezarasaig titkosan kezeli, tartalmukr6I
felvilagositast sem kfvulall6knak, sem a palyaz6knak nem ad. Kivetelt kepeznek azok az
informaci6k, amelyek nyilvanossagra hozatalara Kifr6 a palyazati f elhfvasban foglaltak
alapjan koteles. Kifr6 az ajanlatokat kizar6Iag elbfra lasra hasznalja fel. M as celu
felhasznalas eset en a Palyaz6val kulon megallapodast kot.
i) Az ajanlatban megadott adatok val6disagaert a Palyaz6 felel. Val6tlan adatok
benyujtasa a Palyaz6 kizarasat, illet ve az ajanlat ervenytelenseget vonja maga utan.
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j)

XXL

Az ajanlatban fel kell tuntetni az alkalmazni krvant alvallalkoz6k/megbfzottak/egyeb
kozremukodok megnevezeset, valamint az altaluk elvegzend6 tevekenyseg
{szolgaltatas) meghatarozasat.

Jogfenntart6 nyilatkozatok

Kiir6 fenntartja azon jogat, hogy a palyazati felhfvast barmely resz vonatkozasaban a palyazati
hatarido lejarta el6tt kulon indokolas nelkul visszavonja.
Kiir6 fenntartja azon jogat, hogy a palyazatot indokolas nelkul eredmenytelenne nyilvanftsa
barmelyik resz vonatkozasaban es a palyazat soran ajanlatot tett egyik palyaz6val se kosson
szerz6dest.
Kiir6 fenntartja azon jogat, hogy a nyertes ajanlattevo visszalepese eseten a palyazat soron
kovetkez6 helyezettjevel szerzodest kosson .
Kiir6 fenntartja azon jogat is, hogy uj palyaz~t q,t,idQn ki.
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Tatabanya, 2021. aprilis 29.
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Kugler L.aszl6
ugyvezet6
Cseri Strand es Elmenyfi.ird6 Szolgaltat6 Kft.

Mellekletek:
1. szamu melleklet: berleti szerz6des tervezet
2. szamu melleklet: iratmintak
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