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1. NAGYSZÍNHÁZ 
 

A. Színház Kávézó (földszint) és 1. emelet  
Nyitva tartás: 09-18-ig nyilvános Kávézó, 18-22-ig nézőtéri és 2 db első emeleti 
színházi büfé (ha nincs előadás, a Színház Kávézó üzemeltetése folyamatos), 
valamint idény szerint terasz kialakítása és használata 
Szolgáltatások: minőségi cukrászati és hidegkonyha kínálat, italkínálat megkötés 
nélkül + ingyenes wifi 

B. Üzemi étterem és színházi club-étterem –  3. emelet (+látványterasz) 
Nyitvatartás: 08-11-ig reggelizőhely (melegreggeli is), 12-15-ig üzemi étterem 40-80 
fő számára, menürendszer, a szolgáltatás egyeztetett áras (önköltséges), 18-24-ig 
(eseti jelleggel 02-ig) színészbüfé (Főpróbahéten melegkonyha 24 óráig.) 

 
 

2. MEGJEGYZÉSEK 
 

A. A pályázó előzetes egyeztetéssel a helyiségeket és a meglévő felszereltséget 
felmérheti. 

B. A pályázó ajánlatot adhat egyéb nem színházi rendezvények vendéglátására. (színház 
által bérbe adott rendezvény)  

C. A Színház Kávézóban a műsorszervezés kizárólagos joga a Színházé. 
D. A Színház a szolgáltató egységek minőségi-, alapkínálati- és egyes árkövetelményeit 

szerződésben rögzíti. 
E. A szerződés időtartama: 2019. november 5-től 2020. július 15-ig.  
F. Az ajánlatokat a színház erre a célra alakított bizottsága bírálja el. 

 
 

3. AZ AJÁNLAT TARTALMAZNIA KELL: 
 

A. Átláthatósági nyilatkozat 
B. Kettő db referencia 
C. Tevékenységet igazoló dokumentumok 
D. Cégbírósági végzés, egyéni vállalkozói igazolvány 
E. Aláírási címpéldány 
F. Felelősségbiztosítás igazolása 
G. Az üzemeltetéssel kapcsolatos részletes elképzelések (kiszolgáló létszám, kínálat 

árazva, szolgáltatási és működési elvek stb.) 
H. A havi bérleti díj: 150.000 Ft + áfa + 6 alk/évad 150 fős színház által szervezett 

vacsora megtartása.  
(3 fogásos 3 főételből választható vacsora, itallal - vörösbor, fehérbor, rosé, sör, 
ásványvíz, üdítő – bruttó 2.500 Ft/fő egységáron)  

 
 
 
 

Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2019. november 1. 24h.  



 
Az ajánlattétel benyújtásának címe: (kötelező elektronikus formában): 
ugyvezeto@vorosmartyszinhaz.hu  
postán: vagy személyesen Vörösmarty Színház, Fő út 8., a borítékra a: „Színházi vendéglátás 
üzemeltetési ajánlat” c. kérjük feltüntetni 
 
Kapcsolattartó: Nagy Attila József, ügyvezető, + 36 70 5039620 
 
 
 
Székesfehérvár, 2019. október 8.  
 

 
Dr. Szikora János  

 igazgató 


