
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
(kivonat) 

 
A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 

Nyílt pályázatot hirdet 
 

A Magyar Állam Tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium Vagyonkezelésében lévő  
MH Egészségügyi Központ – 6. számú telephely, Hévízi Rehabilitációs Intézet  

8380 Hévíz, Kossuth L. u. 7/a. szám alatti ingatlanban található 20 m2 ingatlanrész 
 

Fogászati rendelő üzemeltetése céljából, 2 év határozott időtartamra történő 
bérbeadására.  

 
A pályázaton való részvétel feltételeit és a követelményeket a részletes pályázati felhívás 

tartalmazza. A pályázati kiírást gazdálkodási szervezet képviselője vagy magánszemély 
(magánvállalkozó), az átvétel tényét igazoló formanyomtatvány kitöltésével és aláírásával 
veheti át.  

 
A pályázati eljáráson való részvétel feltétele a pályázati felhívás átvétele!  
 

 
Alapkövetelmények:  
 

- A fekvő és járó betegek, valamint az Intézet személyi állománya körülményeinek, ellátásának 
javítása érdekében, színvonalas, mindenki számára elérhető, széleskörű szolgáltatás nyújtása. 
- A szolgáltatás színvonalának és arculatának illeszkednie kell az Intézetben történő ellátáshoz. 
- A rendelési idő az Intézet helyi vezetőjével történő megállapodás szerint, de legfeljebb 
munkanapokon 8.00 – 16.00-ig lehetséges, figyelembe kell vennie az Intézet házirendjét. 
- Bérlő köteles a bérlemény üzemeltetésével kapcsolatos közüzemi szolgáltatások elszámolására 
Üzemeltetési Szerződés megkötésére, mely szerződés hatálya megegyezik a bérleti szerződés, 
valamint az eszközbérleti szerződés hatályával és azokkal együtt érvényes. 
- A Hévizi Rehabilitációs Intézet fogászati rendelője Bérlő részére berendezett állapotban, fogászati 
eszközökkel együtt kerül átadásra, azzal a feltétellel, hogy a bérleti időszak alatt az eszközök 
javításáról, karbantartásáról és a szükséges felülvizsgálatokról; kalibrálásokról Bérlő saját költségén 
gondoskodik.  Az eszközök használatára vonatkozó feltételek rögzítésére külön megállapodás 
szükséges, „Eszközbérleti szerződés” keretében.  
- A bérleti szerződés bármely okból történő megszűnésekor Bérlő az esetleges karbahelyezési munkái, 
beruházásai kapcsán megtérítési igénnyel, követeléssel nem léphet fel, sem a Magyar Állammal, sem a 
Honvédelmi Minisztériummal szemben, az esetleges beruházások az ingatlan tulajdoni viszonyaiban 
változást nem eredményezhetnek. 
Kiíró felkéri az ajánlattevőt, hogy megalapozott ajánlata elkészítésekor a fenti követelményeket 
figyelembe venni szíveskedjen! 

 
A pályázati felhívás átvehető 
 
 

MH Egészségügyi Központ Hévízi Rehabilitációs Intézet pénzügyi osztály 
8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 7/a 

2013. január 16-tól 
H-P: 8.00-tól 13.00 óráig 

Ügyintéző: Schmidt Jánosné (telefon: 83/542-315) 
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