
RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat tulajdonában 
lévő, Budapest V. kerület Belgrád rkp. 27. sz. alatti Turisztikai Központ 

bérbeadásának nyilvános, egyforduJós pályázatáról 

I. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata nyilvános, egyfordulés 
pályázaton kívánja bérbe adni a részletes pályázati dokumentumban szereplő nem lakás célú 
helyiséget. 
A pályázat kiírására a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata 
15/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelet 7.§ alapján kerül sor. 

A pályázatkiírójaa bérbeadó: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi 
Önkormányzat (továbbiakban: Kiíró) 

Cím: l 051 Budapest, Erzsébet tér 4. 
Tel: 872 7475, 872 7411 

A pályázat lebonyolítását a Dr. Sándor Ügyvédi Iroda (továbbiakban: Lebonyolító) látja el. 
Cím: 1113 Budapest, Bartók Béla út 60. V4. 
Tel: 06 l 209 0063 
Fax.: 06 l 209 0063 

II. A részvétel feltételei: 

A pályázaton minden természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaság részt vehet. 

A 15/2007 (IV.19.) B-L. Ö. rendelet 7. § (4) j) pontja alapján a Kiíró az alábbiak szerint 
határozza meg a pályázat érvényességére vonatkozó követelményeket: 

A Pályázati eljárás során az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén minősül alkalmasnak 
a pályázó. A pályázó valamennyi feltételnek meg kell, hogy feleljen. Konzorcium esetén 
legalább egy konzorciumi tag önállóan kell, hogy megfeleljen valamennyi pénzügyi
gazdasági alkalmassági feltételnek, míg projektcég esetén a többségi tulajdonos kell, hogy 
önállóan megfeleljen valamennyi pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételnek. Amennyiben 
egy projektcégnek nincs többségi tulajdonosa, úgy annyi tulajdonosa kell, hogy önállóan is 
megfeleljen valamennyi feltételnek, amennyi összesítve többségi tulajdont tulajdonol. 

Pénzügyi alkalmasság: 
l. A pályázó számlájával szemben az Ajánlat benyújtásának időpontját megelőző egy 

évben (2013 augusztus - 2014 augusztus), illetve amennyiben az alapítás ezen 
időszaknál rövidebb időn belül történt, úgy az alapítás óta nem volt sorban állás. 

2. A pályázó pénzintézeti kapcsolatának jellemzése jó. 
3. A pályázó részére a pénzintézet által nyújtott bankgarancia terhére az Ajánlat 

benyújtásának időpontját megelőző egy évben (2013 augusztus - 2014 augusztus), 
illetve amennyiben az alapítás ezen időszakánál rövidebb időn belül történt, úgy az 
alapítás óta pénz lehívás nem történt. 

4. A 2013. üzleti évben, vagy annak az alapítás óta eltelt időszakában a Pályázó 
a) saját tőkéje nem negatív, 

l 












