
PÁLYÁZATI ADATLAP 
 

 

A BKV Zrt. által bérbeadásra meghirdetett ingatlancsomag bérbeadási pályázatához 

 

 

I. A pályázó adatai: 

1. A Pályázó neve:  .............................................................................................................  

2. Természetes személy pályázó esetén: 

a. anyja neve: ..........................................................................................................  

b. születési helye, ideje: ..........................................................................................  

c. lakcíme:  .............................................................................................................  

d. pályázattal kapcsolatos értesítések megküldési címe: ........................................  

e. telefon/fax száma:  .............................................................................................  

f. e-mail címe:  .......................................................................................................  

g. vállalkozói igazolvány száma (amennyiben van):..............................................  

h. adóazonosító jel: .................................................................................................  

i. személyi igazolvány száma:  ..............................................................................  

j. bankszámlaszáma:  .............................................................................................  

3. Nem természetes személy/Társaság pályázó esetén: 

a. székhelye:  ..........................................................................................................  

b. pályázattal kapcsolatos értesítések megküldési címe: ........................................  

c. telefon/fax száma:  .............................................................................................  

d. e-mail címe:  .......................................................................................................  

e. képviselő neve:  ..................................................................................................  

f. cégjegyzékszáma:  ..............................................................................................  

g. adószám:  ............................................................................................................  

h. bankszámlaszám:  ...............................................................................................  

i. az utoljára letétbe helyezett Éves beszámoló dátuma: .......................................  

j. az utoljára letétbe helyezett Eredménykimutatás szerinti árbevétel: ............ eFt 

4. Csoportos ajánlat esetén a képviselő neve, címe, telefonszáma:  ..................................  

 

II. A meghirdetett kereskedelmi területre vonatkozó árajánlat: 

1. A bérleményekben végezni kívánt üzleti tevékenység megjelölése: .............................  

2. A megajánlott bérleti díj nagysága: ……………………..Ft+ ÁFA/hó/bérlemény, azaz 

összesen ………………. Ft+ÁFA/hó. 

3. Kialakításra, felújításra vonatkozó tervei/elképzelések: ................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

Ennek becsült költsége:……………………………..……Ft+ÁFA 

A bérlemény látványtervét mellékletként csatolom. 

 



III. Nyilatkozatok 

Alulírott pályázó ajánlatomat a Pályázati Felhívás ismeretében tettem meg, a Pályázati 

Felhívásban foglaltakat tudomásul vettem és elfogadom. 

 

Kijelentem, hogy a bérbeadás tárgyát képező ingatlancsomagot megismertem, a 

vonatkozó jogszabályokat és előírásokat megismertem. 

 

Kötelezettséget vállalok bérleti ajánlatomnak a pályázat benyújtásának napjától számított 

90 napig történő fenntartására. 

 

A Pályázati Felhívás mellékletét képező bérleti szerződés tervezetet elfogadom. 

 

A Pályázatra való jelentkezéssel elfogadom, hogy a befizetett ajánlati biztosíték az alábbi 

esetekben nem jár vissza: 

 ha a Pályázati Felhívás szerint megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé 

alakul át (az óvadékba beleszámít), 

 ha a pályázat nyertese (illetve ha a nyertes a szerződést határidőben nem köti meg, a 

második helyezettje) a szerződést határidőben nem köti meg, vagy a szerződés 

teljesítése a pályázó érdekkörében felmerült okból hiúsult meg, 

 ha a pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt pályázatát visszavonta vagy a 

második fordulón (licitáláson) a szabályszerűen kiküldött meghívó ellenére sem ő, 

sem felhatalmazott képviselője nem jelenik meg és írásban elfogadható indokkal nem 

menti ki magát. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a befizetett ajánlati biztosíték visszajár, úgy annak 

visszafizetése – kamatok nélkül - a pályázat eredményhirdetését követő 8 banki napon 

belül átutalással történik arra a bankszámlára, amelyről a pályázó az összeget átutalta. 

Banki pénztári befizetés esetén a visszajáró ajánlati biztosítékot az alábbi 

bankszámlaszámra kérem visszautalni: 

Számlatulajdonos neve:  ....................................................................................................  

Számlaszám:  .....................................................................................................................  

 

Vállalom a bérleti díjon felül a bérleményt terhelő helyi adó és közterülethasználati díj 

megfizetését. 

 

Nyilatkozom, hogy a pályázó társaság nem áll végelszámolás, felszámolási eljárás, vagy 

csődeljárás alatt, törlés alatt, nem folyik ellene végrehajtási eljárás továbbá nincs és a 

pályázatot megelőz egy évben nem volt 15 napot meghaladó lejárt, a Kiíróval szemben 

fennálló kötelezettsége, illetve nem, vagy nem volt tulajdonosa, tisztségviselője olyan 

gazdasági társaságnak, amelynek kiegyenlítetlen, lejárt tartozása van vagy maradt fenn a 

Kiíróval szemben, nincs adótartozása az állami adóhatóság felé, illetve nem áll perben a 

BKV Zrt.-vel. 

A Köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel: …………..IGEN/NEM 

 

Tudomásul veszem, hogy az Pályázattal kapcsolatos adatok üzleti titkot képeznek. 

Kijelentem, hogy az üzleti titok általam, megbízóm, cégem, vagy azok bármelyik 

alkalmazottja, illetve ez úton bármely harmadik személy által történő megsértéséért 

kártérítési, illetve kártalanítási felelősségemet elismerem és ezekért megbízómmal, 

cégemmel egyetemlegesen helytállok. 

 

 



Kelt: ……………………….. (település), 201  . ………….. hó …. nap 

 

          …………………………………………(aláírás) 

 …………………………………………… (név) 

 ……..……………………………….. (tisztség) 

 ………………………………. (társaság neve) 

 

Kötelező mellékletek: 

1. Gazdasági társaság esetén: 

 cégkivonat 

 aláírási címpéldány 

 ha nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor 

köztartozásmentesség igazolása 

2. Látványterv 

 


