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Pályázati felhívás büfé üzemeltetésére 
 A BEMKK Petőfi Művelődési Központ (2060 Bicske, Kossuth  tér 20. , telefon : 06-22-951-299, email: bicspmk@bicskemuvhaz.hu) pályázatot hirdet a Művelődési Központ aulájában található büfé megjelölésű helyiség (továbbiakban bérlemény) bérletére és működtetésére (üzemeltetésére) vonatkozóan, a következők szerint: 
1. A pályázat tartalmára és a működésre vonatkozó elvárások: 

- Pályázati lap, amelynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, elérhetőségét, adószámát, jogi személy esetén a képviselő nevét, továbbá a fizetendő bérleti díj egy havi összegére tett ajánlatot, a büfé tervezett kínálatának bemutatása; 
- A pályázat részeként csatolja a tevékenység végzésére feljogosító vállalkozói igazolványt / engedélyt illetve jogi személy esetén társasági szerződés hiteles másolatát; 
- A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a tevékenységét (büfé üzemeltetése) a mindenkori vonatkozó jogi szabályozás szerint, és annak minden tekintetben megfelelően végzi. 
- Nyilatkozat arról, hogy a „PÁLYÁZAT BÜFÉ ÜZEMELTETÉSRE 2017„ c. pályázat feltételeit elfogadja.  

A nyertes pályázó a bérleményt csak büfé üzemeltetés célra használhatja. A bérlő feladata a bérlemény büféként történő működtetéséhez szükséges hatósági engedélyek beszerzése.  
A nyertes pályázó a bérleményben a büfé működtetését akkor kezdheti meg, ha a működtetéshez szükséges engedélyeket beszerezte. A kiíró minden szükséges segítséget megad annak érdekében, hogy a pályázó a működtetést a lehető legkorábban megkezdje.  
A büfé működtetője, vagyis a bérlő tudomásul veszi, hogy működése során köteles betartani a működésre vonatkozó valamennyi jogszabályt. 
A büfé alkalmazottainak rendelkezniük kell a szükséges végzettséget/képzettséget igazoló és az egészségügyi alkalmasságot igazoló okirattal, a  21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet alapján. 
A bérlő kötelessége tűz és munkavédelmi előírások betartása, valamint a bérlemény takarítása. 
1.1 Üzemeltetésre, működésre vonatkozó kikötések: 

- A büfé a művelődési központ mindenkori nyitvatartási idejében üzemelhet, rugalmasan igazodva a rendezvényekhez.  2. A helyszín megtekintése 
Előre egyeztetett időpontban lehetőséget biztosítunk a pályázóknak a helyszín előzetes megtekintésére. 
Időpont egyeztetés: 22/951-299 vagy a 20/430-77-70-es számon Richter Gábornál, illetve a richter.gabor@bicskemuvhaz.hu címen lehetséges. 
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3. A pályázat benyújtásának helye és határideje : 
A pályázatot „PÁLYÁZAT BÜFÉ ÜZEMELTETÉSRE 2017„ jeligével az alábbi elérhetőségeken lehet benyújtani: 
Személyesen: BEMKK Petőfi Művelődési Központ /2060 Bicske, Kossuth tér 20. 
E-mail-ben: bicspmk@bicskemuvhaz.hu 
A benyújtás határideje: 2017. április 20. 
A pályázatok elbírálásának tervezett határideje: 2017. április 24. napja 

 
 
 
Bicske, 2017. 03. 13.  
 

Nagyné Szita Erzsébet sk. 
mb. igazgató 


