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Tisztelt Pályázó!
A Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. és a Szépművészeti
Múzeum által kiírt, „Bérlemény vendéglátóipari tevékenység folytatása céljából történő
üzemeltetése” tárgyú pályázati felhívással kapcsolatban beérkezett kérdésekre Ajánlatkérő az
alábbi választ adja:
1. kérdés:
A Magyar Nemzeti Galéria büféjével kapcsolatosan szeretnék érdeklődni, hogy a 4. pont l)
bekezdésében felsorolt nyilatkozatokat:
•
a kiírás szerinti szövegszerű felsorolással elegendő megtenni, (értelemszerűen a
szövegrészek megfelelő átfogalmazását követően)
•
vagy a nyilatkozatokat külön oldalakon, külön nyilatkozatként várják formailag a
Kiírók?
A mellékelt szövegrészről van szó:
l)
a Pályázó közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát
arról, hogy
a pályázati feltételeket elfogadja,
tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, akkor a szerződéskötésre
nem jelölhet ki mást maga helyett,
a tulajdonosi joggyakorlóval és a Kiíróval szemben az utóbbi három évben 60 napon túli
lejárt tartozása nincs,
gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt nem követett el,
nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési
eljárás alatt,
tevékenységét nem függesztette fel és tevékenységét nem függesztették fel,
60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása nincs,
vezető tisztségviselője gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető
tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, illetve tevékenységét a
jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV.
törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta,
nem áll fenn vele szemben, hogy állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három
évnél nem régebben lezárult – eljárásban hamis adatot szolgáltatott, és ezért az eljárásból
kizárták,
átlátható szervezetnek minősül,
a Pályázati ajánlat elektronikus formában benyújtott másodpéldánya a papír alapú eredeti
példánnyal mindenben megegyezik.
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Válasz:
A kiadott pályázati dokumentáció IV. PÁLYÁZATI AJÁNLAT TARTALMA fejezet „2. A
Pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell” pont l) alpontja az alábbiakat írja elő:
l) a Pályázó közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát
arról, hogy
- a pályázati feltételeket elfogadja,
- tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, akkor a
szerződéskötésre nem jelölhet ki mást maga helyett,
- a tulajdonosi joggyakorlóval és a Kiíróval szemben az utóbbi három évben 60
napon túli lejárt tartozása nincs,
- gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt nem követett el,
- nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati
adósságrendezési eljárás alatt,
- tevékenységét nem függesztette fel és tevékenységét nem függesztették fel,
- 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása nincs,
- vezető tisztségviselője gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető
tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, illetve
tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről
szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében
nem korlátozta,
- nem áll fenn vele szemben, hogy állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi –
három évnél nem régebben lezárult – eljárásban hamis adatot szolgáltatott, és ezért
az eljárásból kizárták,
- átlátható szervezetnek minősül,
- a Pályázati ajánlat elektronikus formában benyújtott másodpéldánya a papír alapú
eredeti példánnyal mindenben megegyezik.
Ajánlatkérő bármelyik megoldást elfogadja, azaz a Pályázó egy közös közokiratba vagy
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban nyilatkozik a IV.
PÁLYÁZATI AJÁNLAT TARTALMA fejezet „2. A Pályázati ajánlatnak tartalmaznia
kell” pont l) alpontja szerinti tartalommal, vagy akár külön közokiratba vagy teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglaltan is megteheti az egyes nyilatkozatokat.
Budapest, 2022. szeptember 5.
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