
 

 

 

VESZPRÉM VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

 

 

1. A pályázati felhívás tárgya 

 

1.1. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: Kiíró) a Nemzeti 

Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény (a továbbiakban: Nvtv.), az Állami Vagyonról 

szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) és az állami vagyonnal való 

gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) vonatkozó 

előírásai alapján  

 

egyfordulós nyilvános pályázatot hirdet 

 

két részajánlati körben a vagyonkezelésében lévő – jelen pályázattal érintett – egyes 

tehermentes ingatlanok 3. pontban meghatározott területű részének bérbevételére meleg-, 

illetve hidegital automata (a továbbiakban: Automaták) üzemeltetése céljából bérleti 

szerződés megkötésével bérleti díj és rezsiátalány átutalással történő megfizetése mellett. 

 

 

1.2. A bérleti szerződés időtartama: határozott idejű, a szerződéskötéstől számított 48 

hónap. A szerződés a mindkét fél részéről történő aláírást követő napon lép hatályba. 

 

 

2.  A Kiíró megnevezése, elérhetősége 

 

Kiíró megnevezése:  Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság 

Címe:  8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 2. 

Postai cím:  8201 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. Pf: 80 

Telefon: + 36 (88) 544-602 

Kapcsolattartó neve:  Takács Attila r. alezredes 

 Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság 

 Gazdasági Igazgatóság, Műszaki Osztály osztályvezető 

Telefonszám: + 36 (88) 544-602 / 12-65 mellék 

E-mail cím:  takacsat@veszprem.police.hu 

 

 

Kiíró felhívja a Pályázók figyelmét, hogy az eljárás lezárásáig minden, az eljárással 

összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor, Kiíró visszautasít minden 

olyan „kapcsolattartási” formát mely nem dokumentálható! Pályázónak valamennyi, az 

eljárás során a Kiírónak megküldésre kerülő okmányok fel kell tűntetnie az eljárás tárgyát, 

valamint hivatkozási számát! 

 

 

 



3. A pályázati kiírással érintett helyszínek, illetve automata típusok és mennyiségek 

 

Kirendeltség neve Kirendeltség címe 
Melegital 

automata (db) 

Hidegital 

automata 

(db) 

Bérlendő 

terület 

Veszprém 

VMRFK 

8200 Veszprém, 

Bajcsy-Zsilinszky 

Endre utca 2. 

1 1 2 m2 

Pápa Rk. 8500 Pápa, 

Széchenyi utca 18.  
1 1 1 m2 

Tapolca Rk. 8300 Tapolca, Ady 

E. utca 2. 
1 1 1 m2 

Ajka Rk. 8400 Ajka, 

Rákóczi F. u. 1. 
1 1 1 m2 

Balatonfüred Rk. 8230 Balatonfüred, 

Fürdő utca 15. 
1 1 1 m2 

Balatonalmádi 

Rk. 

8220 

Balatonalmádi, 

Hadak útja 4-6.  

1 1 1 m2 

Várpalota Rk. 8100 Várpalota, 

Honvéd utca 3. 
1 1 1 m2 

 

A Bérlemény tulajdonosa, tulajdoni hányada: Magyar Állam, 1/1 

A Bérlemény Vagyonkezelője: Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság 

A Bérlemény jellege: Szolgálati helyhez tartozó ingatlanrészek 

Hasznosítás jellege: Mellékhasznosítás 

Terhelés: Tehermentes 

 

3.1.  Kiíró a fentiek szerint meghatározott bérlendő területet (a továbbiakban: 

Bérlemények) bocsátja a nyertes Pályázó rendelkezésére az Automaták elhelyezéséhez 

és üzemeltetéséhez. A bérbevett helyiségek csak nevezett szolgáltatásokkal 

összefüggésben használhatóak. A bérleti díj a Bérlemények alapján - azok alapterülete 

alapján - kerül kiszámlázásra. 

 

3.2. A nyertes Pályázót a kihelyezett Automaták tekintetében üzemeltetési kötelezettség 

terheli folyamatos feltöltés, tisztítás, karbantartás biztosításával. A rendeltetésszerű 

üzemeltetéshez szükséges eszközök és engedélyek beszerzéséről, bejelentések megtételéről, 

NAV felé történő adatszolgáltatásról a nyertes Pályázónak kell gondoskodnia. Az 

Automatákkal szemben elvárás a korszerűség és az esztétikus megjelenés. 

 

4. Fizetési feltételek 

 

4.1. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés 1.) 

pontja alapján mentes az adó alól az ingatlan (ingatlanrész) Kiíró általi bérbeadása. 

 

4.2. A nyertes Pályázó a bérleti díj, valamint az átalány rezsiköltség összegét havi 

rendszerességgel, a Kiíró által kiállított számla ellenében, banki átutalással, a számla 

kézhezvételét követő 15 napon belül fizeti meg a Kiíró bankszámlájára. Nyertes Pályázó 

fizetési késedelme esetén Kiíró a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 



 

továbbiakban: Ptk.) 6:155 § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatra 

tart igényt.  

 

4.3. A nyertes Pályázó - az első havi bérleti díjfizetési kötelezettségén túl - köteles kettő 

(2) havi bérleti díjnak megfelelő kauciót megfizetni a szerződéskötést követő 15 napon 

belül. Ennek elmaradása a szerződés azonnali hatályú felmondását alapozza meg. A kaució 

a Bérleményben a Bérlő által okozott károk megjavítására, illetve a fennmaradó 

tartozásokra fordítandó. A szerződés megszűnésekor a fel nem használt kaució a Bérlő 

részére visszajár. 

 

5. A pályázat benyújtásának határideje (ajánlattételi határidő), módja és helye 
 

5.1. A pályázat benyújtásának határideje:  

 

 2023. február 15. nap 10 óra 00 perc. 
 

5.2. A Kiíró jogosult a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő letelte előtt visszahívni.  

Pályázó az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja, illetve visszavonhatja a pályázatát. 

Azon pályázat, amely a benyújtási határidő letelte után érkezett, jelent eljárásban nem 

vehet részt. 

 

5.3. A pályázatot írásban és zárt borítékban kell benyújtani magyar nyelven a Veszprém 

Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Gazdasági Igazgatóság, Műszaki Osztályán - 8200 

Veszprém Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 2. - 1 eredeti példányban személyes vagy postai 

úton. A borítékon fel kell tüntetni a következőket: 

 

 Pályázó cégbejegyzési okmányokban szereplő neve és címe, 

 “Italautomaták üzemeltetése Veszprém VMRFK részére” 

 Ajánlattételi határidő: 2023. február 15. nap 10 óra 00 perc 

 “Határidő előtt felbontani tilos” 

 A KÉR rendszeren kívül, “Eredeti címen kézbesítendő pályázati anyag” 

és 

 “Pályázati irat - Takács Attila r. alezredes címzett kezébe”. 
 

Amennyiben a boríték (csomag) nincs lezárva és-/vagy a fentieknek megfelelő jelölésekkel 

ellátva, a Kiíró nem vállal felelősséget a pályázat elirányításáért, vagy idő előtti 

felbontásáért! 
 

Kiíró felhívja a T. Pályázók figyelmét, hogy a Kiírónál működő Központi Érkeztető 

Rendszer „KÉR” miatt a postázás előre láthatólag 3-4 munkanapot is igénybe vehet, 

ezért a pályázat esetleges postai úton történő benyújtása esetén ezt vegyék figyelembe. 

A fent leírtak miatt határidőn túl érkezett, illetve bármilyen okból felbontva beérkező 

pályázatot Kiíró érvénytelennek nyilvánítja. A pályázat illetve az azzal kapcsolatos 

postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat a Pályázót terheli.  

 

5.4. Személyesen a pályázati anyagokat munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 8.00-15.00-

óráig, pénteken 8.00-11.00 óráig, a bontás napján pedig értelemszerűen 8.00-9.00 óráig 

lehet benyújtani. Kiíró felhívja a Pályázó figyelmét, hogy az objektumba való belépés és 

adminisztráció akár 15 percet is igénybe vehet. Amennyiben az ajánlat nem érkezik be a 

pályázati határidő időpontjáig a 6. pontban megjelölt irodahelységbe, úgy a Pályázó 



ajánlata érvénytelen! Belépéskor a mindenkor érvényben lévő – egészségügyi 

válsághelyzet miatt is bevezetett – biztonsági szabályokat be kell tartani! 
 

6. A pályázatok felbontásának helye és időpontja, ajánlati kötöttség, elbírálás 

módja 

 

6.1. A határidőben beérkezett pályázatokat tartalmazó zárt borítékok bontására a Kiíró 

székhelyén (8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 2.) Műszaki Osztályának 

hivatalos irodahelyiségében kerül sor, 2023. február 15. napján 10 óra 00 perckor. 

 

7. Az értékelés szempontjai 

 

1. rész: Melegital automaták üzemeltetése a Veszprém VMRFK részére 

 

Pályázónak Ajánlatában az alábbi bírálati részszempontokra kell nyilatkoznia: 

 

 Bírálati részszempontok Súlyszám Pontszám 

1. 

Megajánlott bérleti díj (Pályázó által ajánlott 

bérleti díj nem lehet kevesebb, mint 6.215,- 

Ft/hó/m2) 

60 1-10 

2. 
Termékek-meleg-, hidegitalok- összesített 

bruttó ára (Ft) 
40 1-10 

 

Kiíró az 1. rész esetén azzal a Pályázóval köt szerződést, akinek pályázati ajánlata 

érvényes és az összességében legelőnyösebb árat tartalmazza. 

 

2. rész: Hidegital automaták üzemeltetése a Veszprém VMRFK részére 

 

Pályázónak Ajánlatában az alábbi bírálati részszempontokra kell nyilatkoznia: 

1. 
Megajánlott bérleti díj (Pályázó által ajánlott bérleti díj 

nem lehet kevesebb, mint 6.215,- Ft/hó/m2) 
Ft/hó/m2 

 

Kiíró a 2. rész esetén azzal a Pályázóval köt szerződést, akinek pályázati ajánlata 

érvényes és az összességében legmagasabb bérleti díjat tartalmazza. 

 

A nyertes Pályázó a Bérlemények után köteles a Kiírónak havonta átalány rezsiköltség 

(villamos energia, víz, szemétszállítás, fűtés, takarítás) a megajánlott bérleti díjon felül az 

alábbi összeget megfizetni: 

 

 Melegital automaták esetén: bruttó 15.066,-Ft/hó/m2 

 Hidegital automaták esetén: bruttó 9.270,-Ft/hó/m2 

 

 

7.1. Indexálás: Kiíró a bérleti jogviszony tartama alatt jogosult a megajánlott havi bérleti 

díjat, valamint átalány rezsiköltséget a KSH által közzétett, előző évre vonatkozó 

fogyasztói árindex mértékének megfelelően egyoldalúan megemelni – első alkalommal a 

2022. évre vonatkozóan közzétett árindex mértékének megfelelően.  

 

7.2. Amennyiben Ajánlattevő nem nyilatkozik a fenti bírálati részszempontok 

valamelyikére, illetve nem a bírálati részszempontoknál meghatározott egységben 



 

tesz ajánlatot, illetve ajánlata nem éri el a Kiíró által – 7. pontban is – közölt 

minimális összeget, úgy az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi! Az árajánlat 

elkészítésekor az üresen hagyott sort, illetve a 0 forintos megajánlást Kiíró úgy 

értelmezi, hogy a Pályázó nem tett érvényes ajánlatot! 

 

7.3. Felhívjuk továbbá Ajánlattevők figyelmét, hogy a bírálati részszempontokra 

hiánypótlás nem engedélyezett, ezért ajánlatukban mindegyik bírálati szempontra, illetve a 

kért egységekben nyilatkozzanak! 

 

7.4. Az 1. részajánlati körök – Melegital automaták üzemeltetése a Veszprém 

VMRFK részére–esetében az összpontszám kiszámításának módja: 

 

Az összességében legelőnyösebb ár kiválasztásának esetén az ajánlatok értékelési 

szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső 

határa: 1-10. Az ajánlatkérő a részszempontok esetében a legkedvezőbb ajánlati elemre 10 

pontot ad, a többi ajánlat tartalmi eleme pedig a legkedvezőbbhöz viszonyítva arányosan 

kerül kiszámításra.  

 

Ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit az 

ajánlattételi felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli az általa meghatározott 

módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a 

súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, 

amelynek az összpontszáma a legnagyobb. A pontszámok kialakításánál a kerekítés 

általános szabályai kerülnek alkalmazásra kettő tizedesjegy pontossággal. 

 

A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer 

(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlattevő megadja a ponthatárok közötti 

pontszámot: 

 

Az 1. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül az 

egyenes arányosítás képlete alapján jár el: 

 

Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a 

legkedvezőbb tartalmi elemekre a maximális pontot (felhő ponthatár) adja, a többi ajánlat 

tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki 

a pontszámokat. 

 

Ekkor az aránypár egy tetszőleges vizsgált tartalmi elemre: 

 

P-Pmin                 Avizsgált  

         = 

Pmax-Pmin          Alegjobb 

 

azaz 

 

 Avizsgált 

 

P=    (Pmax-Pmin)+Pmin   

 Alegjobb 

 



ahol 

 

P: a vizsgált ajánlati elemre adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

A 2. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül a 

fordított arányosítás képlete alapján jár el: 

 

Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a 

legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat 

tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva számolja ki a 

ponszámokat. 

 

Ekkor az aránypár egy tetszőleges vizsgált tartalmi elemre: 

 

P-Pmin   Alegjobb 

 = 

Pmax-Pmin  Avizsgált 

 

azaz  

 

  Alegjobb 

P=    (Pmax-Pmin)+Pmin 

  Avizsgált 

 

 

P: a vizsgált ajánlati elemre adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

 

8. Pályázati biztosíték 

 

A pályázati eljárásban pályázati biztosíték nem kerül előírásra. 

 

9. A pályázatnak az alábbi adatokat, nyilatkozatokat, illetve dokumentációkat kell 

tartalmaznia: 

 

9.1. Felolvasólap (1. sz. melléklet) 

 

A Felolvasólapon kell a Pályázónak a bírálati részszempontokra nyilatkoznia. 

 



 

9.2. Az a termékek bruttó árait tartalmazó – 2. bírálati részszemponthoz kapcsolódó – 

árazott terméklista (2. sz. melléklet) 

 

A Kiíró által rendelkezésre bocsátott árazatlan terméklista (2. sz. melléklet) a Kiíró által 

elvárt minimum elvárást tartalmazza, mely egyúttal a pályázatok összehasonlítását is 

szolgálja, azért a 2. számú mellékleten változtatás nem megengedett! A táblázat 

bármilyen megváltoztatása (pl. sorok törlése vagy beszúrása) a pályázat érvénytelenségét 

eredményezi! 

Amennyiben a Pályázók egyéb melegitalokat is kínálnak az automatáikban, ezeket a 

termékeket kérjük a 8. számú melléklet vonatkozó részében szerepeltetni! 

 

9.3. Nyilatkozat kizáró okokról (3.sz. melléklet) 

 

9.3.1. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Pályázó nem áll az állami vagyonról szóló 

2007. évi CVI. törvény (Vtv.) 25. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya 

alatt. 

(Amennyiben a szerződéskötést követően merül fel bármilyen hivatkozott kizáró ok, vagy 

a nyertes Pályázó a 25/A § (2) bekezdésében meghatározott igazolási kötelezettségnek a 

felhívástól számított 15 munkanapon belül – vagy ha e határidőn belül a rajta kívül álló ok 

miatt nem lehetséges, az ok megszűnését követően haladéktalanul – nem tesz eleget, a 

Kiíró jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.) 

 

9.3.2. A Vtv. 25/A § (1) alapján állami vagyon hasznosítására irányuló szerződés 

megkötését megelőzően a szerződő fél azt a tényt, hogy vele szemben nem áll fent a 25. § 

(1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok, hatósági bizonyítvánnyal igazolja a 

tulajdonosi joggyakorló részére. Ha a szerződő fél nem igazolja, hogy vele szemben nem 

áll fent a 25. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok, vele az állami vagyon 

hasznosítására irányuló szerződés nem köthető! Egyéni vállalkozók esetében kérjük 

becsatolni a hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti vagy közjegyző által hitelesített 

másolat példányát.  

 

 

9.4. Pályázó nyilatkozata pályázati felhívás feltételeire vonatkozóan (4. sz. melléklet) 

 

9.4.1. Nyilatkozat arról, hogy a Pályázó köztartozásmentes és szerepel-e a 

köztartozásmentes adózói adatbázisban. Abban az esetben, ha nem szerepel, szükséges a 

köztartozás mentességre vonatkozó adóigazolás egy eredeti példányának benyújtása, 

amely nem lehet régebbi, mint a pályázat meghirdetését megelőző 30 nap. 

 

9.4.2. Pályázó nyilatkozata arról, hogy jelen pályázat Kiírójával szemben nem áll fent 

tartozás, illetve – annak fennállása esetén- tartozását jelen pályázat benyújtásának 

határidejének lejártáig rendezi! Pályázó jelen pontban megadott határidőig nem 

rendezi a Kiíróval szemben tartozását, úgy pályázata a Döntéshozó által 

érvénytelenné nyilvánítandó!  

 

9.4.3. Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati kiírásban és a pályázati 

dokumentációban foglalt pályázati feltételeket elfogadja, ajánlatát az ajánlati kötöttség 

időtartama alatt fenntartja. 

 



9.4.4. Nyilatkozat a pályázati dokumentáció részét képző szerződésben foglalt feltételek 

elfogadásáról. 

 

9.4.5. Nyilatkoznia kell a Pályázónak arról, hogy – amennyiben az szükséges- rendelkezik 

a jelen pályázattal érintett üzemeltetési tevékenység folytatásához szükséges 

engedélyekkel.  

 

9.4.6. Nyilatkozat az Nvtv. 11. § (11) és (12) bekezdésében foglaltak tudomásulvételéről. 

 

9.5. Nyilatkozat ajánlati árról (5.sz. melléklet) 

 

9.5.1. Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatában tett ajánlati árait 2023. december 

31.-ig fenntartja. 

 

9.5.2. Nyilatkozat arról, hogy Pályázó a bérleti díjra vonatkozóárajánlatát annak tudatában 

teszi meg, hogy az nem tartalmazza a bérlemény működtetése során felmerülő közüzemi 

költségeket. Pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi, hogy Kiíró a bérleti 

jogviszony minden megkezdett évének első hónapjától a bérleti díjat és az átalány 

rezsiköltséget megemelheti az előző évre vonatkozó KSH irányadó infláció mértékével 

(első alkalommal a 2022. évre vonatkozóan közzétett árindex mértékével). 

 

9.6. Nyilatkozat titoktartásról (6.sz. melléklet): 

 

Pályázó nyilatkozata arról, hogy – a Vhr. 43. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

– a szerződéskötésig titokban tartja árajánlata tartalmát harmadik fél irányában, továbbá 

pályázati eljárás befejezését követően is bizalmasan kezeli a Kiíró által a rendelkezésére 

bocsátott minden tényt, információt, adatot, azokról harmadik személynek tájékoztatást 

nem ad. 

 

9.7. Aláírási címpéldány/Aláírási minta (7.sz melléklet) 

 

Gazdasági társaság Pályázó esetén a cégjegyzésre jogosult és a Pályázatot, illetve a 

nyilatkozatot aláíró személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V törvény 9. § (1) 

bekezdése szerinti aláírás mintája egyszerű másolatban.  

 

 

9.8. Rövid cég és termékbemutatás (8.sz melléklet) 

 

9.8.1. Pályázónak pályázati anyagában be kell mutatnia a pályázó céget röviden 

(cégadatok, cégtörténet, tevékenységi kör, működési terület stb.) 

 

9.8.2. A pályázati anyagában – a megpályázott részajánlati körönként, azaz automata 

típusonként (hideg/meleg) – szerepeltetni szükséges a forgalmazott termékkört és 

választékot, valamint melegital automaták esetén a felhasznált alapanyagok márkáját és 

a minőségi osztályba sorolásáról szóló nyilatkozatot. 

 

9.8.3. Pályázónak meg kell adnia – részajánlati körönként, azaz automata típusonként – a 

kiszolgált termékek – adagra, illetve darabra vetített - bruttó fogyasztói árát, melyet 

Pályázó 2023. december 31.-ig köteles tartani. 

 



 

9.8.4. Az Automatáknál – részajánlati körönként – Pályázó köteles megadni a berendezés 

típusát, műszaki paramétereit (energiafogyasztás, szükséges-e hálózati vízcsatlakozás 

vagy tartályos kivitelű, méretei stb.) 

 

9.9. Referencia a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása érdekében (9.sz. melléklet) 

 

Pályázónak be kell nyújtania minimum 1 db referenciát a pályázati felhívás tárgyaként 

megjelölt tevékenység (italautomaták üzemeltetése) végzéséről a pályázati felhívás 

közzétételétől visszafele számított három évben. A referenciáknak min. az alábbiakat kell 

tartalmaznia: 

 

 a szerződést kötő másik fél nevét, címét, elérhetőségét (telefonszám, e-mail 

cím) 

 milyen időszakot fedett le a szolgáltatás 

 mennyi automatát érintett a szolgáltatás valamint, hogy 

 Pályázó teljesítése szerződésszerű volt-e.  

 

Alkalmatlan a Pályázó, ha nem rendelkezik a fentiekben meghatározottak szerint – a 

pályázat tárgyaként megjelölt tevékenység szerződésszerű teljesítéséről szóló – 

referenciával. 

 

9.10. Átláthatósági nyilatkozat (10.sz. melléklet) 

 

Pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az Nvtv. 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti 

átlátható szervezetnek minősül. A nyilatkozatot eredetben, cégszerű aláírással ellátva kell 

benyújtani. A benyújtott nyilatkozatoknak a pályázati idő lejártát megelőző 30 napnál 

nem régebben kiállítottnak kell lenniük.  

 

9.11. Érvénytelen a Pályázat, ha: 

 

 a Pályázó által megajánlott bérleti díj – részajánlati körönként – nem éri el a 7. 

pontban is meghatározott, Kiíró által előírt minimum összeget; 

 Pályázó nem nyilatkozik a bírálati részempontok valamelyikére, vagy az egyes 

részajánlati körökben nem a pályázati felhívásban feltűntetett részletességgel 

ad ajánlatot; 

 Pályázó a pályázatát késve küldte meg; 

 Pályázó a 9. pontban előírt dokumentumokat, nyilatkozatokat a hiánypótlási 

felszólítást követőpen sem csatolta vagy a hiánypótlást késve, a hiánypótlási 

határidő lejártát követően teljesíti; 

 Pályázó nyilatkozatából kiderül, hogy nem felel meg a pályázati előírás 

feltételeinek, vagy ha megállapításra kerül (pl.: hatósági nyilvántartások 

alapján), hogy 

o Pályázó a 3. mellékletben rögzített kizáró okok valamelyikének hatálya 

alá tartozik; 

o Pályázó nem átlátható szervezet; 

o Pályázó vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát 

megsérti, tekintettel a Vhr. 43. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra; 

 Pályázó pályázata egyéb módon nem felel meg a pályázati kiírásban, illetve a 

jogszabályokban foglalt feltételeknek. 

 



10. Eredménytelen a pályázati eljárás, ha: 

 

 nem érkezik be pályázati ajánlat, vagy kizárólag érvénytelen ajánlat érkezik be; 

 Kiíró az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról dönt (Kiíró fenntartja a jogot 

arra, hogy jelen pályázatot indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa). 

 

11. Az eredményhirdetés tervezett időpontja 

 

Kiíró a pályázat eredményét az elbírálást követő 8 munkanapon belül elektronikus úton, 

írásban közli valamennyi Pályázóval.  

 

12. A szerződéskötés tervezett időpontja 

 

Kiíró a döntésének megküldését követően 5 munkanapon belül a nyertes Pályázóval, vagy 

visszalépése esetén – amennyiben az eredményhirdetéskor megnevezi – az eljárás második 

helyezettjével köti meg a jelen pályázati felhívás 11. számú melléklete szerinti bérleti 

szerződést. Pályázó tudomásul veszi, hogy a jelen pályázat alapján megkötött szerződés az 

Nvtv. 6. § (8) bekezdése alapján a pályázati kiírástól, illetve a nyertess pályázattól eltérő 

tartalommal nem módosítható. Jelen korlátozás nem érinti a szerződés rendes 

felmondásának jogát. 

 

13. Egyéb feltételek 

 

13.1.Az ajánlattétel nyelve: magyar 

13.2. A pályázat összeállításának minden költsége a Pályázót terheli. 

13.3. Többváltozatú ajánlat tételének lehetőségét a Kiíró kizárja. 

13.4. A Vhr. 43. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Pályázó a 

szerződéskötésig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát harmadik fél irányában, köteles 

továbbá a pályázati eljárás befejezését követően is bizalmasan kezelni a Kiíró által 

rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, adatot, azokról harmadik személynek 

tájékoztatást nem adhat. Ez a tilalom nem zárja ki a finanszírozó bankokkal, 

konzorcionális ajánlat esetén a konzorciumi résztvevőkkel, valamint az ajánlattevő 

meghatalmazott jogi képviselőjével, illetve az ajánlat elkészítéséhez a Pályázó által 

igénybe vett, felhatalmazással rendelkező egyék szakértővel való kapcsolattartást, a 

titoktartási kötelezettség azonban e személyekre is kiterjed. Amennyiben Pályázó 

bármilyen módon megsérti a titoktartási kötelezettségét, úgy Kiíró a Pályázó a pályázatát 

érvénytelennek nyilváníthatja! 

13.5. Kiíró fenntartja a jogát, hogy amennyiben a szerződéskötés a pályázat nyertesével 

bármely okból – különösen annak visszalépése vagy a szükséges engedélyek hiánya miatt 

– nem lehetséges, a soron következő helyezést elért Pályázóval kössön szerződést!   

13.6. Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy jelen felhívást indoklás nélkül bármikor 

visszavonhatja, a bérbeadási határidőt a jogszabályi feltételek betartásával 

meghosszabbíthatja.  

13.7. Kiíró jelen pályázat kiírásával nem vállal kötelezettséget arra, hogy a legkedvezőbb 

ajánlatot tett Pályázóval szerződést köt. Amennyiben például a pályázatban bemutatott 

termékkör nem felel meg az általában elvárhatónak vagy Kiíró dolgozói igényeinek, akkor 

Kiíró mentesül a szerződéskötési kötelezettsége alól. Kiíró ezen döntését Pályázó nem 

kifogásolhatja, illetőleg semmilyen igénnyel nem léphet fel. 

13.8. Pályázónak jelen felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek 

megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 



 

13.9. Amennyiben Pályázó ajánlatot tesz, az jelen pályázati eljárás szabályainak egyidejű 

elfogadását is jelenti. 

13.10.Jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI tv., az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI tv., az állami vagyonnal 

való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet, valamint az egyéb 

kapcsolódó jogszabályok és a Rendőrség vonatkozó belső normáinak rendelkezései 

érvényesek. Az eljárás eredményeképpen megkötött szerződésre egyebekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok 

rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

 

Veszprém, időbélyegző szerint 

 

 

  

 

  ………………………………….. 

        Dékány Balázs  r. ezredes 

                                                                                                   rendőrségi tanácsos 

                         rendőrfőkapitány 

 

  

„A pályázati felhívás a vonatkozó jogszabályoknak megfelel.” 
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