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I. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció – eljárási útmutató 

 

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: 

 

Ajánlatkérő neve: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 

Kapcsolattartó: Ulmann István 

Ajánlatkérő címe: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. 

Ajánlatkérő telefonszáma: +36 20 221 4973 

Ajánlatkérő e-mail címe:  iulmann@fotav.hu 

Ajánlatkérő internet címe:  www.fotav.hu 

 

2. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:  

Ajánlatkérő a dokumentációt az ajánlattételi felhívással egyidejűleg, azzal 

egybeszerkesztve közzéteszi saját honlapján és egy online hirdetési felületen / országos 

nyomtatott napilapban. Ajánlattevőnek – előzetesen írásban jelezni kell érdeklődését 

(annak érdekében, hogy a kiegészítő tájékoztatások valamennyi érdeklődő részére 

megküldhetők legyenek; regisztráció). A dokumentációt Ajánlatkérő ingyenesen 

bocsátja rendelkezésre. 

3. A bérbeadás tárgya, mennyisége: 

Ajánlatkérő a 1032 Budapest, San Marco u. 55. szám alatti telephelyén található 3.475 

m2-es használaton kívüli területének bérbeadása parkolási szolgáltatás és hozzá 

kapcsolódó kiegészítő tevékenységek ellátása céljára.  

A terület csak egyben vehető bérbe. Az az Ajánlattevő, aki nem nyújt be a teljes területre 

vonatkozó ajánlatot, annak pályázata érvénytelen. 

A bérleti időszakban a bérelt területen a tevékenység jellege az Ajánlatkérő (Bérbeadó) 

előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem változtatható meg.  

Bérbeadó fenntartja a jogot, hogy a bérlet időtartama alatt a bérleményben folytatott 

tevékenység minőségét, színvonalát megvizsgálja és véleményezze. 

4. A szerződés meghatározása: 

Bérleti szerződés, terület bérbeadása parkolási szolgáltatás és hozzá kapcsolódó 

kiegészítő tevékenységek ellátása céljára. 

mailto:iulmann@fotav.hu
http://www.fotav.hu/
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5. A bérleti szerződés időtartama:  

A bérleti szerződés időtartama a Bérlemény átadásának (birtokbaadás) időpontjától 

számított 5 év, mely a bérleti időszak lejártakor meghosszabbítható további 1-1 év 

időtartammal, Felek közös írásos megállapodása alapján. A Fél a meghosszabbításra 

irányuló megkeresését a bérleti időszak lejártát megelőző 60. napig köteles megküldeni 

a másik Félnek, aki 5 munkanapon belül írásban köteles azt visszaigazolni. A bérleti 

szerződés időtartama, a meghosszabbításokkal egybeszámítva, nem haladhatja meg a 

10 évet. 

 

6. A fizetendő ellenszolgáltatás:  

Bérleti díj: Ajánlattevő által megajánlott bérleti díj minimális mértéke 540.000,- Ft + 

ÁFA/hó, akinek ajánlatában ennél kisebb mértékű bérleti díj szerepel, annak pályázata 

érvénytelen.  

Közüzemi díjak: a Bérlemény valamennyi költségét, rezsiköltségét, így különösen a 

közüzemi díjakat (áram, víz, csatorna, gáz, hulladékszállítás) az Ajánlattevő viseli és 

fizeti meg.  

Az üzemeltetéshez szükséges közüzemi szolgáltatásokat az Ajánlattevő önállóan veszi 

igénybe, szerződik az illetékes Szolgáltatókkal, szükség esetén Ajánlatkérő 

jóváhagyását kéri a közmű csatlakozásokhoz szükséges almérők be- illetve 

kiépítéséhez. 

Birtokbaadás, a szerződés hatályba lépésének feltétele: A nyertes Ajánlattevő 

óvadék fizetésére köteles. A birtokbaadást megelőzően nyertes Ajánlattevő a Bérlemény 

3 havi bruttó bérleti díjának megfelelő összegű óvadékot köteles megfizetni Ajánlatkérő 

részére úgy, hogy az legkésőbb a birtokbaadást megelőző munkanapon Ajánlatkérő 

számláján jóváírásra kerüljön. Az óvadék beérkezése a birtokbaadás, a szerződés 

hatályba lépésének feltétele, melyet nyertes Ajánlattevő köteles hitelt érdemlően 

igazolni.   

7. Helyszíni bejárás: 

Ajánlatkérő a terület előzetes megismerését helyszíni bejárás keretében biztosítja 

Ajánlattevők részére. 

A helyszíni bejárás helye: 1032 Budapest, San Marco u. 55. (Kiscelli utcai főbejárat előtt) 

A helyszíni bejárás időpontja: előzetes időpont egyeztetés alapján. 

8. Az ajánlatok bírálati szempontja: 

A pályázat nyertese a legmagasabb összegű ellenszolgáltatást tevő pályázó. 
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Ajánlatkérő fenntartja a jogát, hogy ha a szerződéskötés a pályázat nyertesével bármely 

okból nem lehetséges, akkor a soron következő helyezést elért pályázóval kössön 

szerződést. 

9. Kizáró okok, kizárás 

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, aki a köztartozásmentes 

adózói nyilvántartásban nem szerepel, illetve aki jogerős felszámolás, végelszámolás 

vagy csődeljárás alatt áll. 

Amennyiben Ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, úgy 

kérjük, hogy köztartozás mentességét nyilatkozatban igazolni szíveskedjen a bérleti 

szerződés tervezet 2. pontjában részletezettek szerint. 

Az eljárás további részéből történő kizárást vonja maga után, amennyiben Ajánlattevő az 

eljárás bármely szakaszában hamis adatot szolgáltat. Hamis adatszolgáltatásnak 

minősül valótlan tény vagy információ állítása, ill. valós és releváns tények, információk 

elhallgatása, illetve azok hamis színben való feltüntetése.  

10. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: 

Az alkalmasság megítéléshez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevő ajánlatában nyújtson be valamennyi számlavezető pénzintézetétől 

származó, jelen felhívás megküldésétől visszafelé számított 12 hónapra vonatkozó 

nyilatkozatot valamennyi ott vezetett pénzforgalmi számla vonatkozásában az alábbi 

tartalommal:  

- mióta vezetik az Ajánlattevő pénzforgalmi számláját, 

- volt-e sorban állás a jelen felhívás megküldését megelőző 12 hónapban, ha igen 

milyen időtartamban, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve 

mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre 

állnak. 

Az alkalmasság minimum követelménye(i): 

Az Ajánlattevő alkalmatlan, ha a jelen hirdetmény feladását megelőző 12 hónapban 30 

napnál hosszabb ideig tartó sorban állás fordult elő bármely pénzforgalmi számláján. 

11. Szakmai alkalmasság: 

Ajánlattevő tevékenységi körébe a parkolási szolgáltatás, és egyéb hozzá tartozó 

tevékenységek be legyenek jegyezve. 

12. Összeférhetetlenségi szabályok: 

A pályázatok értékelésében és elbírálásában nem vehet részt: 

a) a pályázatot benyújtó természetes személy, vagy egyéni cég és annak 

képviselője, alkalmazottja, foglalkoztatottja, alkalmazója és foglalkoztatója, 
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b) a pályázatot benyújtó jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet képviselője, tulajdonosa/tagja, vezető tisztségviselője, alkalmazottja 

vagy más szerződéses jogviszony alapján foglalkoztatottja, 

c) annak a jogi személynek, vagy személyes joga szerint jogképes szervezetnek a 

képviselője, vezető tisztségviselője, alkalmazottja (foglalkoztatottja), amelyben a 

pályázó közvetlen vagy közvetett befolyással rendelkezik, illetőleg amelynek a 

pályázó tulajdonosa/tagja, 

d) az a) -c) pontban megjelölt személyek közeli hozzátartozója, 

e) az, akitől bármely oknál fogva nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése 

(elfogultság). 

A pályázat előkészítésében, illetve az elbírálásban részt vevő személy köteles 

haladéktalanul bejelenteni, ha vele szemben bármilyen összeférhetetlenségi ok 

fennállhat. A Bérbeadónak az összeférhetetlenségi kockázatokat haladéktalanul meg 

kell szüntetnie. 

Érvénytelen és ez által eredménytelen a pályázati eljárás, ha a pályázat elbírálásakor 

az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, illetve ha valamelyik ajánlattevő 

az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt 

követett el. 

13. Dokumentáción kívüli tájékoztatás, dokumentáció módosítása és 

visszavonása: 

Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, 

ésszerű időben, írásban (elektronikus úton) kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet, 

amelyet az Ajánlatkérő szintén ésszerű határidőben köteles megadni. Az Ajánlattevő az 

Ajánlattételi határidő lejártát megelőző 48 óráig kérhet kiegészítő tájékoztatást, 

amelyre a választ az Ajánlatkérő legkésőbb az ajánlatok felbontását megelőző 24. óráig 

valamennyi Ajánlattevőnek egyidejűleg megadja. 

A kérdések az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó elektronikus email címére küldhetők 

az eljárás tárgyára történő hivatkozással. 

Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció az ajánlattételi határidő lejártáig 

visszavonható, az Ajánlattevők egyidejű értesítése mellett. 

Ajánlatkérő jogosult a bérleti szerződés megkötéséig az ajánlatától elállni. 

Ajánlattevőktől elvárt ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.  

14. A hiánypótlás lehetősége: 

Ajánlatkérő az Ajánlattevő számára 3 munkanapon belül hiánypótlási lehetőséget 

biztosít az ajánlattételi felhívás és dokumentációban előírt érvényességi, alkalmassági 

igazolások és az ajánlat részeként előírt egyéb iratok, dokumentumok utólagos 

csatolására, hiányosságainak pótlására, valamint egyéb az ajánlattal kapcsolatos formai 

hiányosságok pótlására. Valamennyi formai hiányosság, számítási, nyilvánvaló elütési 

hiba pótolható, azonban a hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat módosítását.     

15. Az ajánlattételi határidő: 2019. 06. hó 10. nap 9:00 óra 

16. Az ajánlat benyújtásának címe: 
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FŐTÁV Zrt. Üzemeltetési és ingatlangazdálkodási főosztály 

1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31., B. épület 306-307. iroda 

17. Az ajánlattétel nyelve: magyar 

18. Ajánlati ár: 

Az ajánlati árat (megajánlott bérleti díj) ÁFA nélkül magyar forintban kell megadni, az 

ajánlattételi felhívás és dokumentáció mellékleteként csatolt Ajánlattételi adatlap 

kitöltésével.  

19. Az ajánlathoz csatolandó igazolások, nyilatkozatok, iratok: 

Kérjük az ajánlathoz csatolandó dokumentumok – lehetőség szerint – alábbi sorrendben 

történő összeállítását: 

1. Ajánlattételi adatlap cégszerűen aláírva, 

2. Ajánlattevői nyilatkozatok cégszerűen aláírva, 

3. Aláírási címpéldány, meghatalmazott aláírása esetén meghatalmazás, 

4. Gazdasági és Pénzügyi alkalmasságot igazoló iratok az Ajánlattételi felhívás és 

dokumentáció 10. pontjában előírtak szerint, 

5. Köztartozás mentesség igazolása (nyilatkozat vagy adatbázis bejegyzés), 

6. 30 napnál nem régebbi cégkivonat (egyszerű másolat vagy E-hiteles is 

elégséges), 

 

20. Az ajánlatok elbírálása: 

Az ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok 

megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek, szükség esetén hiánypótlásra ad 

lehetőséget, és/vagy további felvilágosítást kér az Ajánlattevőktől, majd megállapítja, 

hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan Ajánlattevő, akit az eljárásból ki 

kell zárni. 

21. Eredménytelenség: 

Eredménytelen a pályázati eljárás, ha: 

- nem érkezett érvényes pályázati ajánlat, vagy 

- egyetlen pályázó ajánlata sem éri el az értékbecslésben meghatározott 

minimálisan elvárt bérleti díj mértékét, vagy 

- Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást visszavonta, vagy 

- érvénytelen, és ez által eredménytelen, ha a pályázat elbírálásakor az 

összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, illetve ha valamelyik ajánlattevő 

az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő 

cselekményt követett el, vagy 

- amennyiben a Fővárosi Önkormányzat vagy a BVH Zrt. elutasító döntést hoz. 
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Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha: 

- azt a pályázati felhívásban meghatározott pályázati határidő lejárta után 

nyújtották be, vagy 

- olyan Ajánlattevő vagy annak képviselője (meghatalmazás alapján is) nyújtotta 

be, aki az Ajánlatkérővel szemben korábbi fizetési kötelezettségét nem 

teljesítette, vagy 

- aki nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a pályázati dokumentációban 

meghatározott feltételeknek, vagy 

- benyújtott pályázatában nem tett bérleti ajánlatot valamennyi meghirdetett 

ingatlanra, vagy 

- a meghatározott minimális bérleti díjat nem ajánlotta meg az Ajánlattevő. 

 

22. Az ajánlat felbontásának helye, ideje:  

Helye: FŐTÁV Zrt. Üzemeltetési és ingatlangazdálkodási főosztály 

1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. B. épület 306-307. iroda 

Időpontja: 2019. 06. hó 11. nap 9:00 óra 

23. Az ajánlat felbontásán jelenlétére jogosultak: 

Ajánlatkérő és Ajánlattevő képviselője vagy meghatalmazottja, valamint az Ajánlatkérő 

képviseletében az erre illetékes dolgozói. 

24. Az eljárás eredményéről történő tájékoztatás időpontja és a szerződéskötés 

tervezett időpontja: 

Az eljárás eredményéről történő tájékoztatás megküldésének tervezetett időpontja: 

bontást követő 8 (nyolc) napon belül. 

A bérleti szerződés megkötésének tervezett időpontja: az eljárás eredményéről történő 

tájékoztatás megküldését (eredményhirdetés, összegzés) követő naptól számított 

legkésőbb 30 napon belül.  

A szerződésre vonatkozó részletes előírásokat az ajánlatkérési dokumentáció részét 

képező szerződéstervezet tartalmazza. 

25. Ajánlat benyújtásával kapcsolatos követelmények: 

Az ajánlatot és mellékleteit zárt csomagolásban 1 (egy) db összefűzött, lapozható, 

cégszerűen aláírt eredeti és 1 (egy) db egyszerű nyomtatott, vagy 1 (egy) db 

elektronikus adathordozón (CD/DVD) benyújtott másolati példányban, cégszerűen 

aláírtan kell benyújtani. 

Kérjük, hogy az ajánlatot az Ajánlattevők lehetőleg képviselőjük útján, személyesen 

nyújtsák be. 

Ez esetben a zárt csomagoláson fel kell tüntetni: 
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- a címzést: FŐTÁV Zrt. – Üzemeltetési és ingatlangazdálkodási főosztály, 1116 

Budapest Kalotaszeg u. 31. B. épület 306-307. iroda  

- a beszerzés tárgyára  történő hivatkozást: „A FŐTÁV Zrt. 1032 Budapest, San 

Marco u. 55. szám alatti telephelyén található 3.475 m2-es használaton kívüli 

területének bérbeadása parkolási szolgáltatás és hozzá kapcsolódó 

kiegészítő tevékenységek ellátása céljára” 

- ajánlattételi határidő megjelölését: 2019. 06. hó 10. nap 9:00 óra 

- Ajánlattevő nevét, címét 

- továbbá, hogy: „Ajánlat, felbontani csak az ajánlatok bontásának 

időpontjában lehet! Személyes átvételig a postázóban marad!” 

Postai benyújtás esetén a zárt csomagoláson a fentieken túlmenően fel kell tüntetni, 

hogy: „Iktatóban nem bontható, személyes átvételig a postázóban marad!” 

Bármely esetben, így postán vagy egyéb módon továbbított ajánlatok esetében is, az 

ajánlatnak a beadás helyére, határidőben történő megérkezése az Ajánlattevő 

felelőssége.  

26. Az ajánlattétellel kapcsolatos követelmények: 

Az ajánlathoz ajánlattételi adatlapot kell csatolni. Az ajánlattételi adatlapot az ajánlattételi 

felhívás és dokumentáció tartalmazza. 

Az Ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlattételi felhívás és 

dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást 

kérhet az Ajánlatkérőtől. 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás nyelve kizárólag a magyar, 

így az Ajánlattételi felhívással és dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseket 

írásban, kizárólag magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg. 

Amennyiben idegen nyelven kiállított nyilatkozatok vagy dokumentumok kerülnek az 

ajánlatban benyújtásra, vagy valamely dokumentum idegen nyelvű kifejezést tartalmaz, 

azok felelős magyar nyelvű fordítását is csatolni kell. 

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az 

Ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő nem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, 

függetlenül az ajánlat elbírálásától.  

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi 

felhívás és dokumentáció feltételeinek elfogadására, a szerződés megkötésére és 

teljesítésére. Ajánlatkérő a nyilatkozatok megtételéhez nyilatkozat mintát készített, amely 

az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képezi. 

Amennyiben a Cégbírósághoz változásbejegyzési kérelem került benyújtásra, úgy az 

ajánlathoz csatolni kell a változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 

Cégbíróság által megküldött igazolását. 
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II. Műszaki leírás, specifikáció 

Elvárt minőségi színvonal 

A FŐTÁV Zrt. 1032 Budapest, San Marco u. 55. címen található telephelyén lévő 3.475 m2-

es használaton kívüli területének bérbeadása parkolási szolgáltatás és hozzá kapcsolódó 

kiegészítő tevékenységek ellátása céljára, a Bérbeadó által előzetesen meghatározott 

műszaki feltételek teljesülése mellett valósulhat meg. 

- A bérelt terület bekerítése a Bérlő saját forrásából megfelelő állékonyságú, áttört 

kerítés min. 1,80 m magassággal, áthatolás biztos kialakítással, FŐTÁV műtárgy 

gépjárművel történő megközelítését biztosító, zárható gépjármű kapuval, továbbá 

1 db személyforgalmú kapu kialakítása az irodaépület felé, zárható kialakítással. 

- terület tereprendezése, karbantartása, tisztántartása (különösen: murvázott 

parkoló terület folyamatos felületkezelése, gyomirtás, fizikai és egyéb – olaj, 

üveg, hűtőfolyadék - szennyeződések szakszerű eltávolítása, befogadóhoz 

történő szállítása) 

- biztonságvédelmi előírásoknak való megfelelés (különösen – méretezés alapján 

tűzoltó készülékek kihelyezése, kiürítési feltételek dokumentált biztosítása, 

elhelyezési/parkolási terv készítése stb.) 

- a szolgáltatás elvégzéséhez előírt műszaki és higiéniás ideiglenes létesítmények 

működtetéséhez szükséges közműcsatlakozások kiépítése a Bérbeadó által 

meghatározott csatlakozási pontokról, vagy közvetlenül a kiépített városi 

hálózatról. 

- környezetet nem zavaró térvilágítás kialakítása 

Szabályozottság: 

A Bérlő köteles valamennyi a tevékenységére és a szolgáltatására vonatkozó hatályos 

jogszabályokat és előírásokat betartani, illetve a működése feltételeit ezek szerint 

megteremteni és fenntartani. 

Az alkalmazottaknak rendelkezniük kell az általuk végzett tevékenységhez szükséges 

egészségügyi alkalmasságot igazoló okirattal. 

Igazoltság: 

A Bérlő köteles a tevékenységéhez és a szolgáltatásához szükséges valamennyi engedélyt 

beszerezni a szerződés aláírásától számított egy hónapon belül, majd azokat bemutatni a 

Bérbeadónak. 

Kötelezettségek: 

- A bérbevett terület parkoló üzemeltetés céljára való alkalmassá tétele és 

folyamatos karbantartása, továbbá takarítása a Bérlő feladata. 

- Betartja a Bérbeadó – a FŐTÁV Zrt. – belső szabályzatait és előírásait, különös 

tekintettel a vonatkozó tűz-, munka-, környezet- és vagyonvédelmi, továbbá 

rendészeti szabályokat.  
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A Bérlő saját döntésén alapuló lehetőségei: 

A Bérlő jogosult saját költségén a bérelt terület és annak berendezéseit, tárgyi felszerelését 

részben vagy egészben felújítani, illetve cserélni a Bérbeadóval történt előzetes egyeztetés 

és előzetes írásbeli hozzájárulása, a felek írásos megállapodása alapján. Azonban az 

eredeti állapotokat köteles visszaállítani a szerződés bármilyen okból történő megszűnése 

esetén – kivéve, ha erről a Felek másként állapodnak meg. 

Telephely leírása: 

FŐTÁV Zrt. 1032 Budapest, San Marco u. 55. cím alatti telephelye (a csatolt helyszínrajz 

szerint) 

A telephelyen található irodaház és a közvetlenül előtte lévő parkoló rész a FŐKÉTÜSZ Kft. 

részére bérbe adott terület, kivéve az épület belső felében található, a FŐTÁV Zrt. által 

jelenleg Irattárként használt helyiségeket. A felsorolt területeken kívül a vállalat szintén saját 

használatra fenntart még egy jelenleg üresen álló területet. A bérbe adandó terület ezen 

rész és a Föld utcai telekhatár által határolt rész közötti, jelenleg használaton kívüli 

nagyjából 3.475 m2-es terület, ide nem értve a FŐTÁV Zrt felszíni aknáját és a hozzá 

tartozó csővezetéket. 
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III. Bérbeadási szerződés tervezete 

Külön dokumentumként csatolva.  
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IV. Mellékletek  

 

1. sz. melléklet 

 

1. AJÁNLATTÉTELI ADATLAP AZ AJÁNLATOK BONTÁSÁHOZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: ……… ……. év …………… hónap … napján 

 

 

            

       (cégszerű aláírás) 

 

 

 

 

Ajánlattevő adatai: 

Név és cím: 
(Cégnév, 
székhely)   

Cégjegyzékszám:   

Adószám:   

Bankszámlaszám:   

Képviselő neve, 
beosztása:   

Képviselő 
elérhetősége:   

Képviselő 
telefonszáma:   

Képviselő Fax 
száma: 
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        1/a sz. melléklet 

 

Alulírott …………………………. mint a ……………………………(társaság) cégjegyzésre 

jogosult képviselője felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam jegyzett cég 

„FŐTÁV Zrt. 1032 Budapest, San Marco u. 55. címen található telephelyén lévő 3.475 

m2-es használaton kívüli területének bérbeadása parkolási szolgáltatás és hozzá 

kapcsolódó kiegészítő tevékenységek ellátása céljára” tárgyában meghirdetett pályázati 

eljárás keretében pályázatot nyújt be az alábbiak szerint: 

 

 

 

 

 

 

Kelt: ……………. ……. év ……………… hónap ….. napján 

 

 

             

        (cégszerű aláírás) 

 

 

 

Érvénytelen a pályázat, ha minimális nettó 540.000,- HUF/hó összegű bérleti díj nem kerül 

megajánlásra. 

 

 

 

 

  Értékelési szempont 
 

Ajánlat 

1. 

Megajánlott bérleti 
díj mértéke (nettó 

HUF/hó) 
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2. sz. melléklet  

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

 

Ajánlattevő neve: ……………………………………………………………………………… 

Székhelye: ……………………………………………………………………………………… 

 

1. Ajánlattevő önmagára vonatkozóan: 

- Nyilatkozik, hogy a jelen kiírásban ismertetett feltételek szerint részt kíván venni a 

FŐTÁV Zrt. „FŐTÁV Zrt. 1032 Budapest, San Marco u. 55. címen található 

telephelyén lévő 3.475 m2-es használaton kívüli területének bérbeadása 

parkolási szolgáltatás és hozzá kapcsolódó kiegészítő tevékenységek 

ellátása céljára” tárgyú pályázati eljárásában, elfogadja az ajánlattételi felhívás 

és az ahhoz csatolt dokumentáció feltételeit, továbbá 

- Nyilatkozik, hogy nyertessége esetén a dokumentáció részét képező szerződés-

tervezet szerint Ajánlatkérővel szerződést köt és az abban foglaltak teljesítésére 

kész és képes.  

 

 

 

 

 

 

Kelt: …………….. ………. év ……………. hónap ….. napján 

 

 

 

 

 

 

 

            

       (cégszerű aláírás) 
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3. sz. melléklet 

 

 

 

 

Nyilatkozat 

 

Alulírott ………………………………, mint a ………………………………………. cég 

(székhely: ………………………………………………………………………………….) 

képviselője, az alábbiakban kijelentem, hogy a parkolási szolgáltatás és hozzá kapcsolódó 

kiegészítő tevékenységek ellátásához, mint szolgáltatás a szerződéskötést követő 1 (egy) 

hónapon belül a jogszabályok szerint szükséges engedélyek megszerzéséről gondoskodom, 

és azokat bemutatom az FŐTÁV Zrt. felé.  

 

 

 

 

 

Kelt: ………………… ………… év …………… hónap ……. napján 

 

 

 

 

            

           ____ 

          (cégszerű aláírás) 


