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Tisztelt Ajánlattevők! 

Kiíró az alábbi tájékoztatást nyújtotta a 2021. április 13-i helyszínbejáráskor: 

A 11000/2961-3/2021. ált. számú Pályázati felhívásban feltüntetett ajánlattételi határidő év 

megjelölése adminisztrációs okból hibásan került feltüntetésre, az helyesen: 2021., így tehát a 

pályázati határidő 2021. április 29. 10:00 óra. 

 

Kiíró a helyszín bejárás során feltett pályázói kérdésekre az alábbi válaszokat adja, melyeket 

Kiíró a pályázati felhívás és műszaki leírás részének tekint. 

1. Külső rendezvények (pl.: születésnap, esküvő) megtartása engedélyezett? 

Külsős személyek fogadása és étkeztetése a nyitvatartási időn belül a Rendőrség 

tekintélyének sérelme nélkül, zeneszolgáltatás mellőzésével. Erre tekintettel 

alkohol forgalmazása és fogyasztása nem engedélyezett. A külső rendezvények 

megtartására előre egyeztetett módon, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 

törvény szabályai figyelembevételével van mód. 

 

2. Korábban nyitva lehet-e lenni a pályázati felhívásban feltüntetett-től? 

Igen, de előre egyeztetett időpontokban a Rendőrség zártkörű rendezvényei 

esetén az étterem használatát igénybe fogja venni. 

  

3. Mekkora főben kivetítve az aktív dolgozói állomány? 

Kb. 300-400 fő. 



 
2 

 

4. Van-e lehetőség a pályázati felhívásban feltüntetett helyiségek (m2) számától eltérni és 

kisebb területet bérbe venni? 

Igen, a tényleges használati igényként megjelölt m2-re fog a Komárom-Esztergom 

Megyei Rendőr-főkapitányság szerződést kötni. 

 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság ismételten helyszínbejárást hirdet 

2021. április 26. 10:00 órára, előzetes bejelentkezésre a pályázati felhívásban meghatározott 

telefonszámon (06-34/517-777/20-16) van mód. 

  

Tatabánya, „Időbélyegző szerint”. 

 

Tisztelettel: 

 

Buzonics Ferenc r. ezredes 

rendőrségi főtanácsos 

gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes 

 



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

11000/2961-31/2021.ált. 
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