Pályázat a Gellénházi Művelődési Házban Büfé üzemeltetésére
Gellénháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gellénházi Művelődési Házban
található (Gellénháza, Olajbányáz krt. 6.) büfé üzemeltetésére pályázatot ír ki.
1./ Ajánlatkérő adatai: ajánlatkérő neve: Gellénháza Község Önkormányzata
ajánlatkérő címe: Gellénháza, Kossuth u. 2.
telefon:
92-566-002
2./ Pályázat tárgya: Gellénháza Község tulajdonában lévő Gellénházi Művelődési Házban
büfé működtetése
3./ Pályázat célja:

Szerződéskötés a nyertes ajánlattevővel a felhívásban szereplő büfé
működtetésére

4./ Szerződés időtartalma: Határozatlan idejű.
5./ Az ajánlattevő által ellátandó feladatok: A büfé a Művelődési Ház szolgáltatásait
igénybe vevő állampolgároknak nyújt
szolgáltatást hétőtől péntekig, illetve a
nyitvatartási
időn
kívül,
közösségi
rendezvényeken. A büfé üzemeltetője
havonta egyszer bált szervezhet.
6./ Pénzügyi feltételek: Nyertes pályázó és az adott intézmény között létrejövő szerződésben
szereplő bérleti díjat, valamint a büfé üzemeltetésével kapcsolatban
felmerült közüzemi díjakat kell megfizetni havi elszámolás alapján.
7./ Szerződéskötés feltételei:
a.) Vállalnia kell a büfé megfelelő és biztonságos készülékekkel,
berendezésekkel
való
ellátását,
működési
engedélyének
megszerzését
b.) a bérbevétel napjától az üzemeltető köteles gondoskodni az
eszközök, ingatlanrész biztonságával kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról, tűz, munka és környezetvédelmi rendszabályok
betartásáról,
c.) a bérleményt csak rendeltetésszerűen használhatja,
d.) be kell tartania a Művelődési Ház szabályzatait,
e.) vállania kell megfelelő felszereltség és üzemeltetés folyamatos
biztosítását

f.) a büfé üzemeltetésén kívül más tevékenységi kört csak a kiíró
hozzájárulásával folytatható,
g.) az üzemeltetésre átvett helyiségek tisztántartása, takarítása az
üzemeltető kötelessége,
h.) Munkavédelmi feladatok elvégzése az üzemeltető feladata.
i.) A 90 napnál hosszabb közüzemi díj hátralék a szerződés azonnali
felmondását eredményezi.
8./ Pályázat formai és tartalmi követelményei: a pályázatot papír alapon zárt borítékban
kell benyújtani Gellénháza Község
Önkormányzatának címére: Gellénháza,
Kossuth u. 2.
a.) A pályázatok beérkezésének határideje: 2015. február 20.
b.) A pályázathoz csatolni kell:
- az ajánlattevő nevét, címét és elérhetőségét,
- a büfé működtetésére vonatkozó tervezetet,
- az ajánlattévő eddigi tevékenységének rövid ismertetését, az
üzemeltetésre vonatkozó elképzeléseit, koncepcióját
- referenciákat,
- havi bérleti díjra vonatkozó ajánlatot.

