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I. Általános tudnivalók 
 

 

A pályázat kiírója 

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 

székhelye: 1033 Budapest, Fő tér 3.      

adószáma: 15735667-2-41 

számlaszáma: 12001008-00131713-00100007 

Képviseli: Bús Balázs polgármester megbízásából Puskás Péter alpolgármester 

 

Üzemeltető 

Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. 

 

A pályázat célja 

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának tulajdonában 

levő Budapest III. kerület Lajos u. 36. szám alatti Kolosy téri Bevásárlóközpont 

(üzlethelyiségek, raktárok, parkolók) bérleti jogának átadása Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzat Képviselőtestületének 684/2016.(XI.18.) számú határozatában 

foglaltaknak megfelelően (food hall, gasztro jelleg)  

vagy 

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának tulajdonában 

levő Budapest III. kerület Lajos u. 36. szám alatti Kolosy téri Bevásárlóközpont 

(üzlethelyiségek, raktárok, parkolók) üzemeltetése a jelenlegi működési profillal 

 

A pályázat jellege 

Nyílt pályázat.  

A pályázatok benyújtását követően a tulajdonos fenntartja magának a jogot, hogy egy 

tárgyalás keretében ismerje meg részletesebben a pályázók elképzeléseit, terveit. 

 

A pályázók köre  

A pályázaton részt vehet bármely, az Európai Unió területén bejegyzett: 

a) székhellyel rendelkező gazdasági társaság,  

b) egyéb jogi személy,  

c) egyéni vállalkozó, valamint 

d) lakóhellyel rendelkező olyan természetes személy, aki nem áll 

cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya 

alatt. 

e) nincs köztartozása, valamint Budapest Főváros Önkormányzata vagy kerületi 

önkormányzat felé nincs 3 hónapnál régebben lejárt tartozása 

f) gazdálkodó szervezet esetén nem áll végelszámolás, felszámolás vagy 

csődeljárás alatt, továbbá nincs ellene folyamatban végrehajtási eljárás, nem 

áll perben a Fővárosi Önkormányzattal vagy annak 100 %-os tulajdonában lévő 

társaságával 

g) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § értelmében átlátható 

szervezetnek minősül. 

 

A pályázati felhívásban vagy részletes pályázati kiírásban közölt feltételek nem, vagy nem 

megfelelő teljesítése, továbbá az adatszolgáltatási vagy a pályázati eljárási rend alapján terhelő 

egyéb kötelezettség megszegése az érintett Ajánlattevő ajánlatának érvénytelenségét vonja 

maga után. 
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Az ajánlat hivatalos nyelve 

A pályázatokat magyar nyelven szükséges benyújtani. 

 

Pályázati benyújtása 

A pályázatokat zárt, sértetlen borítékban, egy eredeti és egy másolati, összesen két 

példányban kell benyújtani, valamint egy elektronikus adathordozón. 

 

Bérleti díj  

 

A bérleti díj minimális összege: 

 

Pályázat tárgyát képező ingatlan 

megnevezése 
Ft/hó 

Budapest III. kerület Lajos u. 36. szám 

alatti Kolosy téri Bevásárlóközpont 

1.000.000,- Ft + a 

mindenkor hatályos 

ÁFA 

 

• A bérleti díj nem foglalja magába az épület üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő egyéb 

költségeket (közüzemi díjak, karbantartási költségek, szolgáltatások díjai, beruházással 

kapcsolatos költségek stb.) 

• Amennyiben az üzemeltető beruházásokat/fejlesztéseket hajt végre a bevásárlóközpont 

épületét érintően, úgy a beruházáshoz kapcsolódó költségek leírhatók a bérleti díj maximum 

50%-áig, illetve maximum 60 hónapig. 

• A tervezett felújítási/beruházási munkákról a nyertes ajánlatot adó üzemeltetőnek minden 

év január 31-ig beruházási tervet kell készítenie és azt egyeztetni kell az Óbuda-

Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft.-vel. Az előre nem tervezett beavatkozások 

végrehajtásához szintén Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. hozzájárulása 

szükséges. 

• A beruházási tervben szereplő munkák Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. 

általi elfogadása a feltétele az 50%-os bérleti díj leírásnak. 

• Bérbeadó a bérleti díj megfizetésétől a működési engedély Bérlő általi megszerzéséig 

eltekint, de legfeljebb a bérleti szerződés aláírásának dátumától számított 6 hónapig 

mentesül a Bérlő a bérleti díj megfizetése alól. 

 

Üzemeltetési feladat ellátásának minimum időintervalluma: legalább 10 év (A megkötendő 

szerződésben a tulajdonos nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy jó együttműködés esetén a 

minimális időintervallumot meghosszabbítsa.) 

 

 

II. A pályázat tárgyát képező ingatlan elhelyezkedése és főbb 

fizikai/műszaki jellemzői  

 

A Bevásárlóközpont általános leírása 

 
A felhívás tárgyát képező ingatlan Budapest III. kerületében, Óbuda-Újlak részén, a Lajos utca 36. 

(Kolosy tér 2.) szám alatt található. Az ingatlan egy társas üzletház, melyben - jelenlegi állapotnak 

megfelelően - 43 db üzlethelyiség (melyek jórészt összenyithatók), a pinceszinten 12 db raktárhelyiség, 

valamint 19 db gépkocsi beálló található. 

A felhívás tárgyát képező ingatlan a Lajos utca, Szépvölgyi út, Bécsi út által határolt területen 

helyezkedik el. A terület infrastrukturális ellátottsága jó. Az ingatlan közvetlen környezetében hasonló 
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jellegű, a környezetbe jól illő régi, illetve újabb építésű üzletházak, boltok találhatóak. A Lajos utca 

túloldalán társasházak, irodák, illetve egyéb épületek vannak. Sűrű beépítésű, forgalmas településrész.   

A terület gépjárművel, szilárd burkolatú úton megközelíthető, a közelben korlátozott számban, 

jellemzően díjköteles parkolási lehetőség adott.   

A kb. 1310 m2 alapterületű, összközműves, szabálytalan négyszög alakú, sík, lejtésmentes terület. Az 

épület négy szintes, pince + földszint + emelet + tetőtér.  

 

 Alapterület (m2) 

Pinceszint 1298,04 

Parkoló* 250,05 

Lépcső és közös használatú terület 723,62 

Raktárok 324,37 

Földszint 1296,24 

Udvar 402,34 

Átjárók, lépcsők és közös terület** 383,53 

Üzletek 510,37 

Tetőtér 935,53 

Közlekedők és közös terület*** 383,39 

Üzletek 379,10 

Civil Ház 131,33 

Piacfelügyelet 41,71 

Bruttó teljes szintterület 3529,81 
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Az üzemeltetésre átadandó terület helyiségeinek ismertetése: 

 

FÖLDSZINT 

 

 

 
Sorszám Bérlet Alapterület (m2) 

1 Földszint 1. 13,30 

2 Földszint 2. 12,00 

3 Földszint 2/A 6,20 

4 Földszint 3-4. 38.26 

5 Földszint 5-6-7/B 45,50 

6 Földszint 7/a és 7/c 48,70 

7 Földszint 7/d-8 19.84 

8 Földszint 9/a-9/b 20,00 

9 Földszint 9/c 24,00 

10 Földszint 9/d  23,00 

11 Földszint 10. 13,50 

12 Földszint 11. 13,27 

13 Földszint 12,13. 21,10 

14 Földszint 14. 7,20 

15 Földszint 15. 4,50 

16 Földszint 16-17. 14,00 

17 Földszint 18. 12,60 

18 Földszint 19. 25,60 

19 Földszint 20/a. 26,00 

20 Földszint 20/B. 19,00 

21 Földszint 20/c  23,90 

22 Földszint: 21. 47,00 
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23 Földszint 22. 32,00 

 
EMELET 

 

 

Sorszám Bérlet Alapterület (m2) 

1 Emelet 1/a 20,70 

2 Emelet 2-3/a-b 47.43 

3 Emelet 4, 4/b 26,00 

4 Emelet 5/a 46,80 

5 Emelet 5/b 7/a 7/b  90,12 

6 Emelet 6. 26,70 

7 Emelet 8/a 11,00 

8 Emelet 8/b 14.24 

9 Emelet 9/a 12,19 

10 Emelet 9/b 12,12 

11 Emelet 10/a 12,19 

12 Emelet 10/b 12,19 

13 Emelet 11/a 10,12 

14 Emelet 11/b,12,13/a-d 131.33 

15 Emelet 14/a    

16 Emelet 15   

17 Emelet 16/a   

18 Emelet 16/b 20,00 

19 Emelet 16/c, d 17,30 

20 Tetőtér/1 11,34 
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PINCESZINT 

 

 

 

RAKTÁRAK: 

Sorszám Bérlet Alapterület (m2) 

1 Raktár R/O 15,24 

2 Raktár R/1 11 

3 Raktár R/3 55 

4 Raktár R/7a 15,4 

5 Raktár R/7 13 

6 Raktár R/9 12,63 

7 Raktár R/16 28,25 

8 Raktár R/16a 13,75 

9 Raktár R5/A, R10 41,46 

10 Raktár R/10,13 54 

11 Raktár R/8,22 58,74 

12 Raktár R/18a 5,9 
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PARKOLÓK: 

Az épületkomplexum mélygarázsa 19 parkolóhellyel rendelkezik. 

Sorszám Bérlet Alapterület (m2) 

1 P 1  14,8 

2 P 2 13,9 

3 P 3 14,8 

4 P 4 13,8 

5 P 5 14,75 

6 P 6 13,9 

7 P 7 14 

8 P 8 13 

9 P 9 16,3 

10 P 10 15 

11 P 11 13,9 

12 P 12 13,9 

13 P 13 14 

14 P 14 14 

15 P 15 14 

16 P 16 12,5 

17 P 17 12,5 

18 P 18 11 

19 P 19   

 

 
MŰSZAKI JELLEMZŐK 

Az épületkomplexum összességében megfelelő állapotban van. Néhány helyen beázások 

tapasztalhatók, amelynek nyomai a falon is láthatók. A fakorlátok rövid időn belül felújításra szorulnak. 

Épületgépészetileg néhol szakszerűtlen megoldások tapasztalhatók (szabadon hozzáférhető 

gázcsapok, villanyórák stb.). A piaccsarnok járólapjai a használatból adódóan kopottak, töredezettek. 

 

Az épület külső homlokzatain az üzletek reklámtáblái, feliratai nem képviselnek egységes minőséget, 

ezzel némileg hektikus összképet keltve. 

A fentebb említett beázások tartós megoldást igényelnek – funkciótól függően akár az épület teljes 

befedésével. 

 

Szintén funkciótól függően megoldást kell találni a csarnok és az üzlethelyiségek fűtésére (jelenleg 

csupán a Civil Házban van gázfűtés, az épület többi részét mindenki egyedileg fűti). 

 

A földszint területén a ,,piactéren” vakvezető sáv került kialakításra az esélyegyenlőségi szempontok 

figyelembevételével. 

 

 

Épületgépészeti műszaki leírás 

Gépészeti rendszerek: 

- Vízellátás és csatornázás biztosított 

- Gázellátás biztosított 

- Fűtés biztosított 

- Szellőzés biztosított 
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Energiafelhasználás – környezetvédelem 

 

A gépészeti rendszerek kialakítása során hangsúly került a környezet terhelés minimalizálására. A 

takarékos energiafelhasználás érdekében a gépészeti rendszerek a mai technikai színvonalnak 

megfelelően kerültek kialakításra, minimalizálva a felesleges energiafelhasználást. Az épület téli 

temperálását direkt gáztüzeléses sugárzó ernyőkkel lett kialakítva. 

 

Víz és oltóvíz ellátás 

Az ingatlan vízbekötéssel rendelkezik.  

 

Szennyvíz és csapadékvíz 

Az ingatlan meglévő csatorna bekötéssel rendelkezik.  

 

Fűtési rendszer 

Az udvar téli temperálására a tető alatt földgáztüzelésű sugárzó ernyők kerültek beépítésre, melynek 

célja a hideg időszakban a komfortérzet javítása. 

A civil klubhelyiségben, és annak vizesblokkjában helyi kondenzációs kazán került beépítésre 

rendszerkéménnyel, és radiátoros fűtéssel. 

 

Gázellátás 

Az ingatlan meglévő gázbekötéssel rendelkezik. Az épületen belül a meglévő rendszer nyomásfokozata 

kisnyomás (33mbar). 

 

Füstgáz-elvezetés 

A LENKO 20kW-os Triatherm típusú sugárzóernyők égőinek frisslevegő ellátása a helyiségből történik. 

A rendszer füstgáz-elszívó ventilátorral működik. Így az égéstermék kivezetés a meglévő tető alatt 

elhúzva a gerinc közelében jut ki a szabad térbe. 

 

Szellőzés 

A piactér szellőzését a nyitott tető biztosítja. A légpótlás a földszinti nyitott bejáratokon biztosított. Nyári 

üzemben a felmelegedett levegő a tető oldalnyílásain távozik. Opcionálisan a földszinti bejáratok 

mennyezete alá impulzus ventilátorok beépíthetők a szellőzés serkentésére. Ezek szükségességéről 

az üzemi tapasztalatok szerint eddig nem született döntés. 

 

Elektromos műszaki leírás 

A villamos energiát az ELMÜ kisfeszültségű hálózata biztosítja 

Betáplálás módja: földkábel. 

Feszültség: 400/230V,50Hz. váltó. 

 

Villamos betáplálás 

A betápláló kábel a bejárat mellett telepített elektromos mérő elosztó és kapcsoló berendezésbe 

csatlakozik, típusa: Legrand XL-400. 

Érintésvédelem: TN- S rendszer /nullázás/ EPH- hálózattal. 

Főelosztó névleges áramerőssége: 400A. 

 

Világítási hálózatok 

A fő és alárendelt elosztó berendezésekről táplálva külön szakaszolható energiatakarékos világítási 

hálózatok találhatók, melyek központilag, és szakaszonként lekapcsolhatók. Az udvar világítása 

szabályozható fényvetőkkel és helyi kapcsolású kis fali kandeláberekkel történik. 

Részei: -általános, ill. üzemi világítás, -irányfény lámpatestek, biztonsági világítás, kijáratmutatók, 

beépített akkumulátorokkal, a tűzvédelmi leírásban foglaltak szerint. 

A klubhelyiség területén DALI –busz vezérlésű, és fényerőszabályozású világítás található. 
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Erőátviteli hálózatok és berendezések 

Az erőátviteli hálózatok táppontja az FE- jelű főelosztó, illetve a K1 jelű elosztó, amely a gépészeti 

fogyasztók ellátására szolgál. 

A gáz hősugárzók szabályzó termosztátjait időprogram kapcsolókkal vannak ellátva a takarékos 

üzemmód elérése céljából. 

 

Tűzvédelem, leválasztás 

Az épület D. tűzveszélyességi osztályba tartozik. A villamos berendezések és hálózatok ennek 

megfelelően az MSZ-2364 szerint készültek. A villamos berendezések központilag és szakaszosan, 

külön kapcsoló berendezésekkel leválaszthatók a hálózatról.  

A külön terv szerint készült biztonsági áramkörök és a vagyonvédelmi rendszer táphálózata a 

főkapcsoló elől kerül leágaztatásra. 

 

Érintésvédelem 

Az érintésvédelem módja: TN- rendszer, EPH- és földelő hálózattal, beton alapföldelővel összekötve.  

A fémes közmű-hálózatokat és az épületben lévő valamennyi nagykiterjedésű fém tárgyat új 

fémoszlopokat és tartókat az EPH hálózaton keresztül összekötötték a betápláló hálózat nulla 

vezetőjével, és a telepített földelőkkel. 

Minden berendezést és csatlakozó el lett látva vezetékes érintésvédelemmel. 

Túlfeszültség levezetők: DEHN-VENTIL TNS- B+C fokozat, 1,5kV. 

 

Villámvédelem 

Az épület villámvédelmi csoportosítása: R2, M1, T2, K2, H3. 

A villámvédelmi berendezések előirt, és megvalósítandó fokozata: V0o-L0o-F3x-B2. 

A villámvédelmi rendszert természetes felfogók és levezetők alkotják. 

 
A fentiekben bemutatott műszaki jellemzőket részletesen a pályázati felhívás mellékletét képező 

aktuális állapotrögzítő felmérési dokumentáció tartalmazza. A dokumentáció elektronikus adathordozón 

kerül átadásra a pályázatot benyújtani szándékozók részére.  

 

 

III. A pályázat kötelező tartalmi elemei  

 
a) Ajánlattevő nyilatkozata a bérleti díjról, bérlet időtartamáról, bérleményben folytatni kívánt 

tevékenységről (a pályázathoz mellékelt 1. számú nyilatkozat kitöltésével);   

 

b) A pályázó kidolgozott szakmai koncepciója és üzleti terve; 

 

c) A pályázó referenciái; 

 

d) Amennyiben az Ajánlattevő ajánlata értéknövelő beruházást, vagy bérbeadói engedélyhez 

kötött felújítást tartalmaz, úgy műszaki leírás és vázlatterv szintű dokumentáció a kialakítás 

tartalmára és költségeire vonatkozóan; 

 

e) Az Ajánlattevőre vonatkozó következő dokumentumok: társaság esetén 30 napnál nem régebbi 

cégkivonat (nem szükséges hiteles), aláírási címpéldány (másolat elegendő); egyéni vállalkozó 

esetében vállalkozó igazolvány másolata. Magánszemély Ajánlattevő esetében személyi 

igazolvány másolata, lakcímkártya másolata és adószámot tartalmazó dokumentum másolatai; 
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f) Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata, illetve kerületi 

önkormányzat felé nincs három hónapnál régebben lejárt tartozása, nincs adó és adók módjára 

behajtható köztartozása, nem áll végelszámolás, felszámolás vagy csődeljárás alatt, továbbá 

nincs ellene folyamatban végrehajtási eljárás, valamint nem áll perben Budapest Főváros 

Önkormányzatával vagy egyéb kerületi önkormányzattal, illetve 100 %-ban tulajdonában álló 

társaságával, illetve az Ajánlattevő nem tulajdonosa vagy tisztségviselője olyan gazdasági 

társaságnak, melynek Budapest Főváros Önkormányzata, illetve kerületi önkormányzat felé 

három hónapnál régebben lejárt tartozása van (a pályázathoz mellékelt 2. számú nyilatkozat 

kitöltésével); 

 

g) Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy vállalja az óvadék határidőn belüli megfizetését (a 

pályázathoz mellékelt 3. számú nyilatkozat kitöltésével), vagy a meghatározott összegről 

bankgarancia igazolást nyújt be; 

 

h) Ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadásáról (a pályázathoz mellékelt 4. számú 

nyilatkozat kitöltésével); 

 

i) Ajánlattevő nyilatkozata annak tudomásul vételéről, hogy a bérleti díjat bérbeadó évente – 

először a bérleti jogviszony kezdetét követő évben - a szerződés hatályba lépését követő 

hónapnak megfelelő hónap első napjával a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan 

közzétett előző évi fogyasztói árindex mértékével a kerekítés szabályai szerint 100 Ft-ra 

kerekítve emeli. Defláció esetén a bérleti díj mértéke nem változik. (a pályázathoz mellékelt 5. 

számú nyilatkozat kitöltésével); 

 

j) Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy vállalja a megajánlott bérleti díjon felül minden, a helyiség 

használatával összefüggésben felmerülő közüzemi és üzemeltetési költség viselését, az 

üzemeltetői megállapodás megkötését (a pályázathoz mellékelt 6. számú nyilatkozat 

kitöltésével), valamint vállalja, hogy megállapodást köt hulladékszállítási szolgáltatásra 

valamely szolgáltatóval legkésőbb az üzlethelyiségben folytatandó tevékenysége 

megkezdésének időpontjáig, illetve ha tevékenysége veszélyes anyag keletkezésével függ 

össze akkor annak elszállítására is; 

 

k) Jogi személy Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § értelmében átlátható szervezetnek minősül (a 7. számú nyilatkozat kitöltésével); 

 

l) Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az ajánlatkérő által elfogadható tartalommal közvetlen 

végrehajtásra alkalmas közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállalást tesz a 

pályázathoz melléklet 8. számú nyilatkozatban meghatározott minimális feltételekkel; 

 

m) Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a Bérlemény műszaki állapotával tisztában van és vállalja 

az általa folytatni kívánt tevékenységhez szükséges munkákat saját költségen, bérbeszámítás 

igénye nélkül elvégezni, valamint a szükséges szakhatósági és egyéb engedélyeket 

beszerezni, illetve a bérleti jogviszony időtartama alatt a helyiség fenntartásáról, 

karbantartásáról, állagának megóvásáról és a mindenkori tűzrendészeti és biztonságtechnikai 

és környezetvédelmi szempontú megfelelőségéről gondoskodni. (a pályázathoz mellékelt 9. 

számú nyilatkozat kitöltésével); 

 

n) Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a megpályázott helyiségre vonatkozó építészeti előírásokat 

ismeri, az Ajánlatkérő által kiírt arculatra vonatkozó kikötéseket betartja (a 10. számú nyilatkozat 

kitöltésével); 
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o) Gazdasági társaság Ajánlattevő a tulajdonosi kör változását köteles írásban bejelenteni 

Bérbeadó felé, és nyilatkozatot benyújtani arról, hogy a társaság az új tulajdonosi kör esetében 

is átlátható szervezetnek minősül. (a 11. számú nyilatkozat kitöltésével); 

 

p) Ajánlattevő köteles a bérleményben tárolt dolgokra, valamint a bérleményre vagyon- és 

felelősségbiztosítást kötni. (a 12. számú nyilatkozat kitöltésével); 

 

q) A pályázati kiírás mellékletét képező bérleti szerződés tervezete, oldalanként Ajánlattevő 

szignójával ellátva. 

 

IV. A pályázat benyújtása  

 
a) A pályázatok beérkezésének határideje: 2018. január 22. 14.00 óra  

 

b) A pályázatokat személyesen, postai úton vagy futárszolgálat útján, zárt borítékban kell eljuttatni 

az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. címére (1033. Budapest, Fő tér 2., II. 

emelet 17.).  

 

c) Kapcsolattartó: Vajtai Gábor projektmenedzser (e-mail:  vajtai.gabor@obvf.hu; Tel.: +36 1 244 

8225 

 

d) A pályázatok személyes benyújtására munkanapokon – hétfőtől csütörtökig 9.00 és 16.00 óra 

között, valamint pénteken 9.00 és 12.00 óra között – van lehetőség. 

 

e) A pályázatokat két példányban kell benyújtani, melyek közül egy példányt valamennyi oldalon 

• gazdasági társaságok esetén a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelő 

cégszerű aláírással, 

• egyéb jogi személyek esetén a szervezet képviseletére jogosult személy vagy 

személyek eredeti aláírásával, 

• magánszemélyek esetén a pályázó magánszemélynek vagy érvényes - 

közokiratba, illetőleg teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt - 

meghatalmazással rendelkező meghatalmazottjának (képviselőjének) 

aláírásával szükséges ellátni. 

 

f) A pályázatot tartalmazó zárt borítékon fel kell tüntetni a pályázati kiírás címét és a pályázó 

megnevezését. 

 

g) Az érvényes pályázat benyújtóját ajánlati kötöttség terheli, melynek tartama a borítékbontástól 

számított 90 nap. 

 

h) Kiíró a pályázati eljárás során lehetőséget biztosít hiánypótlásra, valamint a benyújtott pályázat 

kötelező tartalmi elemeit érintő pontosításra, amennyiben ez nem sérti Budapest Főváros III. 

Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának érdekeit, illetőleg a tisztességes eljárás 

követelményét. 

 

i) A pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos valamennyi költség - a 

pályázat érvényességétől vagy eredményességétől függetlenül - a pályázót terheli. 

 

j) A pályázat benyújtását követő 5 munkanapon belül Pályázó köteles 500.000 Ft ,,bánatpénzt” 

megfizetni az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft bankszámlájára. Amennyiben 

mailto:vajtai.gabor@obvf.hu
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Pályázó ajánlata eredménytelennek bizonyul, a bánatpénz visszafizetésre kerül. Amennyiben 

Pályázó ajánlata nyertes ajánlat, úgy a bánatpénz visszafizetésre kerül. Amennyiben Pályázó 

az ajánlati kötöttség határidején belül eláll pályázatától a bánatpénzt elveszíti. 

V. A pályázatok felbontása 

 
 

a) A Bíráló Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 2018. január 22-én 14 órakor bontja fel az ezen 

időpontig beérkezett pályázatokat. 

 

b) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja (A VI. pont „Bírálati szempontok” -ban 

foglaltak kivételével). 

 

c) Érvénytelen az ajánlat, ha  

 

a. az ajánlat a kiírásban meghatározott határidő után érkezett be. 

b. az Ajánlattevő nem ajánlotta meg a pályázati kiírásban szereplő minimális bérleti díjat. 

c. az Ajánlattevő a rendelkezésére álló határidőben nem tesz eleget hiánypótlási 

kötelezettségének. 

d. az Ajánlattevő perben áll Budapest Főváros Önkormányzatával, egyéb kerületi 

önkormányzattal, avagy annak 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságával, 

vagy elmulasztja a pályázati kiírásban előírt bármely nyilatkozat megtételét. 

e. Ajánlattevőnek köztartozása van, valamint Budapest Főváros Önkormányzata vagy 

egyéb kerületi önkormányzat felé 3 hónapnál régebben lejárt tartozása van. 

f. Ajánlattevő tulajdonosa, vagy tisztségviselője olyan gazdasági társaságnak, melynek 

köztartozása, valamint Budapest Főváros Önkormányzata vagy egyéb kerületi 

önkormányzat felé 3 hónapnál régebben lejárt tartozása van. 

g. Ajánlattevő végelszámolás, felszámolás, vagy csődeljárás alatt áll, vagy ellene 

végrehajtási eljárás van folyamatban 

 

d) A pályázatra benyújtott ajánlatokat a Bizottság megvizsgálja,  

véleményezi, bírálja el és rangsorolja. A Bizottság javaslata alapján az Óbuda-Békásmegyer 

Városfejlesztő Nonprofit Kft ügyvezetője a pályázat végleges elbírálására és a szerződés 

megkötésére vonatkozó javaslatát a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzatának illetékes döntéshozó szerve elé terjeszti. Amennyiben Ajánlattevő a 

felhívás alapján az ajánlatában meghatározott tevékenységet megváltoztatja ez esetben a 90 

napban meghatározott ajánlati kötöttség az új tevékenységre vonatkozik. 

 

e) Eredménytelen a pályázati eljárás amennyiben  

 

a. a pályázati felhívásra nem nyújtottak be érvényes ajánlatot; 

b. a benyújtott ajánlatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt  

feltételeknek vagy 

c. Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának illetékes 

döntéshozó szerve eredménytelennek nyilvánítja. 

 

f) Eredményes a pályázati eljárás, ha a pályázati felhívásra a pályázati kiírásban foglalt  

feltételeknek megfelelő egy vagy több érvényes ajánlat érkezett és Budapest Főváros III. 

Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának illetékes döntéshozó szerve eredményesnek 

nyilvánítja. 

 



13 

 

 

VI. A pályázatok értékelése 

 

Bírálati szempontok 

- A működésre vonatkozó szakmai koncepció és a kapcsolódó üzleti terv 

- A pályázó által megajánlott bérleti díj 

- A pályázó hasonló területen szerzett referenciái 

- A bérlemény nyertes pályázó általi átvételének várható dátuma: 2018. május 1. 

Bírálati szempontok 

 

Bírálat szempontok Súly % 

Pályázó által megajánlott bérleti díj mértéke 40 

  Pályázó kidolgozott szakmai koncepciója és üzleti terve 30 

Pályázó referenciái 20 

A tervezett üzemeltetési funkció megkezdésének dátuma 10 

 

A bírálati szempontokat a pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell, azok hiánypótlására 

nincs lehetőség. Amennyiben a Bizottság valamelyik szempontra vonatkozóan hiányosságot 

állapít meg, úgy a pályázatot érvénytelennek nyilvánítja. 

A Bizottság jogosult a bírálati szempontokat tartalmazó nyilatkozatok valódiságát bármikor ellenőrizni. 

Hamis tartamú nyilatkozattétel az eljárásból történő kizárást, valamint jogi jellegű következményeket 

vonhat maga után! 

A beérkezett pályázatokat a Bizottság fogja értékelni. Az értékelést követően a Bizottság összegzést 

készít Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete számára. 

Az összegzés alapján Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-

testülete dönt a nyertes pályázatról. 

 

VII. Eredményhirdetés 

 
a) A pályázat eredményességéről, a nyertes Ajánlattevő személyéről és ez alapján a bérleti 

szerződés megkötéséről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 

Képviselő-testülete jogosult dönteni, előre láthatóan a 2018. februári képviselő-testületi ülésen. 

 

b) A pályázat nyertese az arról szóló döntést követő öt munkanapon belül Ajánlattevő által az 

ajánlatban megadott e-mail címre kap értesítést.  

 

c) Amennyiben a nyertes Ajánlattevővel a bérleti szerződés nem jön létre, vagy nem lép hatályba, 

a második legjobb ajánlatot tevő nyeri el jogot a bérleti szerződés megkötésére, mely tényről 

az ajánlatban megadott e-mail címre kap értesítést. 

 

d) Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának illetékes döntéshozó 

szerve fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást az eljárás bármely szakaszában 
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indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. Az eljárás eredménytelenné nyilvánítása 

esetén az ajánlattevő kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet, sem az ajánlatkérővel 

sem Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával szemben. 

 

e) A pályázati kiírást az ajánlatkérő az ajánlatok benyújtására meghatározott időpontig indokolás 

nélkül visszavonhatja vagy módosíthatja. A pályázati kiírás csak olyan módon módosítható, 

hogy az Ajánlattevőknek az ajánlat benyújtására a módosítás közzétételétől számított legalább 

öt nap álljon rendelkezésére. Az ajánlatkérő, valamint a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-

Békásmegyer Önkormányzata a módosítással és a megszüntetéssel kapcsolatos kártérítési 

felelősségét kizárja.  

 

VIII. A pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók 

 
a) A Bevásárlóközpont előzetes egyeztetés után tekinthető meg. A pályázattal kapcsolatban 

további felvilágosítás Vajtai Gábor projektmenedzsertől kérhető, aki e-mailen keresztül a 

vajtai.gabor@obvf.hu címen, míg telefonon a +36 1 244 8225 számon, munkanapokon 9-15 óra 

között, pénteken 12 óráig érhető el. Kiíró – Ajánlattevői kérésre – rendelkezésre bocsájtja a 

2016 szeptemberében elkészült üzemeltetési koncepciót, valamint a Bevásárlóközpont 

működése során felmerülő költségek részletes kimutatását  

 

b) A nyertes ajánlattevő feladata a tárgyi ingatlan üzemeltetésének megkezdése előtt a közüzemi 

szolgáltatókkal való egyeztetés, illetve a szolgáltatások átíratása 

 

c) A nyertes ajánlattevő feladata a tevékenységéhez szükséges szakhatósági 

hozzájárulások/engedélyek megszerzése 

 

d) A nyertes ajánlattevőnek szükséges a városarculati kézikönyvben foglaltakat figyelembe venni 

az esetleges beruházások során 

 

e) Ajánlattevőknek lehetőségük van tisztázó kérdések feltételére a felhívás megjelenését 

követően, melyeket 5 munkanapon belül megválaszol a Kiíró. A pályázat benyújtásának 

határidejét megelőző 5 napon belül a beérkező tisztázó kérdéseket a Kiírónak már nem áll 

módunkban válaszolni. 

 

f) Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kolosy téri Bevásárlóközpont körül lévő kerületi 

tulajdonú közterületre való kitelepülésről az ő felelőssége megkérni az engedélyeket a 

hatóságtól. 

 

g) Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kolosy téri Bevásárlóközpont épületet jelzálogjog 

terheli  

 

h) Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az épület külső arculatán változtatnának, 

kötelező egyeztetni a Főépítész Irodával, illetve betartani a településképi rendeletet. 

 

i) Óvadékfizetési kötelezettség: 

Az Ajánlattevő az óvadékot a pályázat megnyerésétől szóló értesítést követő 

10 (tíz) munkanapon belül köteles átutalással megfizetni Budapest Főváros III. 

Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának 12001008-00131713-

00100007 számú számlájára, melyet köteles az átutalásról szóló banki 

bizonylattal igazolni, vagy bankgaranciával igazolni. Az óvadék 
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megfizetése/bankgarancia igazolása a bérleti szerződés hatálybalépésének 

feltétele. 

Az óvadék mértéke a megajánlott havi bérleti díj hatszorosa. 

 

IX. A működtetéshez kapcsolódó kötelezettségek 

 
a) Az üzemeltetőnek valamennyi, az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályt, rendeletet stb. 

ismernie szükséges, azokat be kell tartania. Az ebből fakadó következményekért őt terheli a 

felelősség.  

• 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről;  

• 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról;  

• a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. 

rendelet;  

• 19/2014. (VI.2.) önkormányzati rendelet a vásárcsarnokok, a piacok és az 

üzletközpontok létesítéséről és működésük rendjéről). 

 

b) Bármilyen átalakítás esetén az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft-vel lefolytatott 

egyeztetést követően a tulajdonos írásbeli hozzájárulása szükséges. 

 

c) Az üzemeltetési időszak végén (amennyiben az üzemeltetési szerződés nem kerül 

meghosszabbításra) az eredeti állapotok visszaállítása szükséges 

 

d) Az Óbudai Promenád fejlesztése Európai Uniós társfinanszírozással valósult meg, ennek 

következtében a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának, mint 

Projektgazdának fenntartási kötelezettsége van. Ajánlattevőnek a fenntartási kötelezettségből 

adódó előírásokat fokozottan be kell tartania.  

• A projekt keretében megvalósult projektelemek fenntartási időszaka 2019.07.31-ig tart. 

A fenntartási időszakba beletartozó projektelemek az alábbiak: 

• A Kolosy téri Bevásárlóközpont első emeletén található Óbuda-Újlak Kulturális és 

Információs Központ (Civilház), melyhez női-férfi vizes blokk, akadálymentesített WC, 

valamint három helységen raktárok tartoznak 

• A Civilházat működése során bérleti díj nem terhelheti, kizárólag a közüzemi díjak 

megfizetésére kötelezett 

• Közterületek rendezése-fejlesztése: Kolosy tér, Csemete, Dereglye, Galagonya, Bokor 

utcákon díszburkolat került kialakításra (járda kiskockakővel, út a bontásból 

visszamaradt roppantott nagykockakővel). Az említett területeken megszűnt a 

hagyományos útpálya és járda kialakítás, faltól-falig díszburkolat létesült.  

• A Kolosy téri Bevásárlóközpont épületének emeleti (galéria) szintjén folyosó 

szélesítése valósult meg kb. 1,5m-rel. (a lift a projekttel nem érintett) 

• A Bevásárlóközpont belső csarnoka üvegtetővel került lefedésre.  
 

Az Óbudai Promenád fejlesztése tárgyú Európai Uniós társfinanszírozással megvalósult fejlesztés 

fenntartási időszakra vonatkozó előírások betekintés keretében megismerhetők Óbuda-Békásmegyer 

Városfejlesztő Nonprofit Kft. irodájában előre egyeztetett időpontban. 

 

X. Mellékletek: 
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a) 1.sz. nyilatkozat -  A bérleti díjról, bérlet időtartamáról, a bérleményben folytatni kívánt 

tevékenységről 

b) 2. sz. nyilatkozat – Tartozás igazolásáról 

c) 3. sz. nyilatkozat – Az óvadék megfizetéséről 

d) 4. sz. nyilatkozat – Az ajánlati kötöttség elfogadásáról 

e) 5. sz. nyilatkozat – A Bérleti díj évenkénti inflációhoz köthető emeléséről 

f) 6. sz. nyilatkozat – A közüzemi költségek megfizetéséről 

g) 7. sz. nyilatkozat – Az átláthatóságról 

h) 8. sz. nyilatkozat – A közjegyzői okiratba foglalásról 

i) 9. sz. nyilatkozat – A műszaki állapotról 

j) 10. sz. nyilatkozat – Az arculatról  

k) 11. sz. nyilatkozat – A tulajdonosi kör változásáról 

l) 12. sz. nyilatkozat – A biztosítás megkötéséről 

m) 13. sz. nyilatkozat – Az Óbudai Promenádhoz kapcsolódó fenntartási kötelezettség 

n) Állapotrögzítő felmérési dokumentáció 

o) Bérleti szerződés tervezet (változtatás jogát Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzata fenntartja) 


