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 I. BEVEZETŐ 

 

Jelen Felhívás a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, mint Kiíró (továbbiakban: 

Kiíró) a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: 

Nvtv.) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (továbbiakban Vtv.) és 

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007.(X.4. ) Korm. rend (a 

továbbiakban: Vhr.), valamint az AEEK belső szabályzataival összhangban 

annak érdekében bocsátja a Pályázók rendelkezésére, hogy a Kiíró által „a 

Gödöllő Járási Földhivatal (2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 60.) ingatlan 

nyilvántartásában 3144/20 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a  2143 

Kistarcsa, Semmelweis tér 1. szám alatt található művelés alól kivett parkoló, 

gáztartály, autó-gáz üzemanyag töltőállomás épület megjelölésű 26.435 m2 

alapterületű, közforgalom számára megnyitott magánút besorolású 

ingatlanból 24.977 m2 ingatlanrész” tárgyú nyilvános eljárásban elősegítse és 

támogassa a Pályázókat az ajánlattételi követelményeknek mindenben 

megfelelő pályázat összeállításában és benyújtásában. 



3 

 

Pályázati Felhívás 

 

 

1. Hasznosítandó ingatlan megjelölése: a Gödöllő Járási Földhivatal (2100 

Gödöllő, Ady Endre sétány 60.) ingatlan nyilvántartásában 3144/20 helyrajzi 

szám alatt felvett természetben a 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. szám alatt 

található művelés alól kivett parkoló, gáztartály, autó-gáz üzemanyag 

töltőállomás épület megjelölésű 26.435 m2 alapterületű, közforgalom számára 

megnyitott magánút besorolású ingatlanból 24.977 m2 ingatlanrész” 

 

2. A Kiíró neve, elérhetősége: 

Név: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 

Székhely: 2143 Kistarcsa Semmelweis tér 1. 

Képviselő: dr. Trombitás Zoltán 

Kapcsolattartó: Tasi Andrea műszaki igazgató 

Telefon: +36 28-507-657 

Fax: +36 28-507-710 

E-mail: tasi.andrea@florhosp.hu 

Honlap: www.florhosp.hu 

 

3. Pályázat célja, típusa: 

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.) 320 

gépkocsi tárolására alkalmas, parkoló bérleti szerződés keretében történő 

üzemeltetésére nyilvános egyfordulós pályázat. 

4. Szerződés időtartama: határozott idejű  

4.1. Határozott idejű szerződés esetén időtartam hónapokban: 36 hónap 

szerződéskötéstől számítva. 

5. A pályázati felhívás beszerzésének feltételei  

 

A Kiíró a pályázati felhívást honlapján teljes terjedelemben, térítésmentesen, 

elektronikus úton hozzáférhetővé tette, ezt követően a www.florhosp.hu 

címen 2020. 07.21. napjától elérhető. A pályázati eljáráson való részvétel 

feltétele az elektronikusan közzétett pályázati felhívás letöltése. 

 

6. A pályázat benyújtásának módja, helye határideje 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július hó 31. nap 10:00 óra 
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A pályázat benyújtásának helye: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 2143 

Kistarcsa, Semmelweis tér 1. A épület I. emelet Gazdasági Igazgatóság. 

 

A Kiíró helyszíni megtekintést biztosít, melynek időpontja: 2020. július 24. 9:00 

óra. Találkozó: Főbejárat személyi porta. 

 

A pályázatot cégszerűen aláírva, folyamatos lapszámozással, lapszámozást 

tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva, roncsolás mentesen nem bontható 

kötésben, 1 papír alapú példányban írásban és zártan, továbbá a papír 

alapú eredeti példánnyal mindenben megegyező 1 elektronikus másolati 

(szkennelt) példányt CD-n, vagy DVD-n, nem módosítható, ill. jelszó nélkül 

olvasható pdf formátumban a fentiekben megadott címre közvetlenül vagy 

postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Személyes 

leadás munkanapokon 9:00-13:00 óra között lehetséges a Gazdasági 

Igazgatóságra B épület 1 emelet.  

 

7. Ajánlati kötöttség időtartama, (meghosszabbításának feltételei)  

Ajánlati kötöttség időtartama 30 nap. Ajánlati kötöttség kezdete megegyezik 

a pályázatok bontási időpontjával. 

Kiíró jogosult az Ajánlati kötöttség időtartamát 30 nappal meghosszabbítani, 

melyről Pályázókat írásban értesíti.  

 

8. Pályázat érvényességének feltételei: A pályázat érvényes, ha az 

ajánlattételi határidőig legalább 1 pályázó érvényes pályázatot nyújtott be. 

 

9. Részajánlat lehetősége: nem 

 

10. Ingatlan használatát érintő esetleges korlátozások: igen/nem   

 

11. Pályázatok bontásának helye, határideje, résztvevők köre: 

 

Pályázatok felbontásának ideje: 2020. július 31. 10,30 óra;  

Helye: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. „A” 

Ép. 1. emelet, Semmelweis terem. Jelenlétre jogosultak: A pályázatok 

felbontásánál csak a Kiíró és a Pályázók képviselői, valamint az általuk 

meghatalmazott személyek lehetnek jelen. 

Kiíró a bontásról szóló jegyzőkönyvet valamennyi Pályázó részére 2 

munkanapon belül elektronikus úton megküldi.  

 

12. Kiíró fenntartja a jogot, hogy nyertes Pályázó visszalépése, vagy ha: a 

pályázat nyertesével a szerződés meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után 

nyertes a szerződést nem teljesíti és ezért Kiíró a szerződést felmondja, vagy a 

felek megszüntették, vagy felbontották, úgy a Kiíró jogosult a soron következő 

Pályázóval szerződést kötni. 
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13. Kiíró fenntartja a jogot, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, 

ha: 

 

a.) nem érkezett be érvényes pályázat. 

b.) a Pályázók egyike sem felel meg a pályázati kiírásban foglalt, valamint 

a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

c.) a Kiíró a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályok 

megsértéséről, vagy ha tudomására jut, hogy valamelyik Pályázó az 

eljárás tisztaságának, vagy a többi Pályázó érdekeit súlyosan sértő 

cselekményt követett el. 

d.) a legjobb érvényes ajánlat elfogadása jelentős veszteséggel járna. 

 

14. Kiíró a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja, kivéve az 

ellenszolgáltatás összege, valamint a Pályázó nevét, címét tartalmazó 

nyilatkozat vonatkozásában.  

 

15. Kiíró felhívja a Pályázók figyelmét arra, hogy a pályázati eljárás nyelve a 

magyar nyelv. Ennek megfelelően a pályázatot magyar nyelven kell 

elkészíteni, és az eljárás során mindennemű levelezés, illetve kapcsolattartás 

csak ezen a nyelven történik. A Kiíró fentiekből következően kizárólag a 

magyar nyelvű, vagy magyar nyelvre lefordított iratokat veszi figyelembe a 

pályázatok elbírálása és értékelése során.  

Ebből következően, ha bármely, a pályázathoz csatolt okirat, igazolás, 

nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt Pályázó általi 

felelős fordításban is köteles becsatolni. Pályázónak nyilatkoznia kell arra 

vonatkozóan, hogy a nem magyar nyelven benyújtott iratok tartalma 

megegyezik a magyar nyelvű fordítás tartalmával. A fordítás tartalmának 

helyességéért, minden esetben a Pályázó a felelős.  

 

16. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához nem kötött. 

 

17. Bérleti díj: 

Kiíró által megállapított havi bérleti díj, a havi nettó parkolási díjbevétel 16%-

a, minimum 650 000,-Ft. 

Kiíró a minimális havi bérleti díj (650 000,-Ft) felett megajánlott bérleti díj 

vonatkozásában kér ajánlatot. 

18. Értékelési szempontok: 

Minimálisan fizetendő Bérleti díj havi nettó 650 000,-Ft +………..….. Ft/hó  

 

19. Pályázatok értékelése:  

A minimálisan meghatározott bérleti díjon felül megajánlott legmagasabb 

havi nettó összeg a legkedvezőbb. 
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20. A pályázatok elbírálására rendelkezésre álló határidő: 30 nap  

 

21. Kiegészítő tájékoztatás: 

A tájékoztatás kérése és tájékoztatás megadása: Pályázó legkésőbb az 

ajánlattételi határidő utolsó napját megelőző 2. munkanapig kérhet írásban 

tájékoztatást. 

22. Eredményhirdetés módja, időpontja: A Kiíró a pályázat eredményét az 

elbírálást követő 3 munkanapon belül írásban közli valamennyi Pályázóval. 

23. Pályázók értesítési módja: Kiíró valamennyi eljárási cselekmény 

vonatkozásában a Pályázókat írásban, elektronikus úton, a pályázatban 

megadott e-mail elérhetőségen értesíti. 

24. Egy Pályázó csak egy pályázat kidolgozásában és benyújtásában lehet 

közvetve, vagy közvetlenül érintett. Ez a korlátozás vonatkozik a konzorciális –

polgári jogi társaság tagjaként benyújtott pályázatokra is. 

 

25. A pályázat elkészítésével a pályázaton való részvétellel kapcsolatos 

költségek a pályázat érvényességétől, valamint eredményességétől 

függetlenül Pályázót terheli. 

 

26. Szerződéskötés: 

 

A bérleti szerződést a jelen pályázati kiírás melléklete szerinti bérleti 

szerződéstervezet alkalmazásával kell megkötni. 

 

27. Üzemeltető kötelezettségei 

 

- Köteles a parkolóban legkésőbb a bérleti szerződés hatályba lépését 

követő 45 napon belül a balesetmentes közlekedést biztosító 

feltételeket kialakítani. 

- Üzemeltető feladata a szerződés időtartama alatt a parkoló 

karbantartása, kátyú és az útburkolat kritikus repedéseinek, úthibáinak 

megszüntetése. 

- A felújítások során Üzemeltető köteles a Bérbeadóval a munkák 

ütemezését egyeztetni annak érdekében, hogy a kórházban 

tartózkodó és érkező betegek, ideértve a látogatókat is, a lehető 

legkisebb kellemetlenséget tapasztalják. 

- Üzemeltető feladata a parkoló kültéri világításának folyamatos 

biztosítása. 

- A sorompó rendszer, a kamera rendszer, a behajtási pontnál elhelyezett 

fogadó konténer, a kihajtási pontnál elhelyezett kiléptető őrház, a 

kórház tulajdonát képezik. E felépítményeket a szerződés időtartama 
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alatt Üzemeltető térítésmentesen használhat, de üzemeltetése, 

karbantartása, esetleges felújítása az Üzemeltető kötelezettsége. 

- A szerződés időtartama alatt az Üzemeltető által végzett beruházások, 

eszközbeszerzések tulajdonjoga a szerződés megszűnésének 

időpontjában térítésmentesen a Kórház tulajdonába kerül. 

- Az Üzemeltető feladata a parkoló megközelítését, a forgalmi rendet és 

felhasználási feltételeket jelző táblák, és az útburkolati jelek elhelyezése, 

felfestése (szükség esetén) különös tekintettel a gépjármű bejárók és 

tűzoltási felvonulási út biztosítására. 

- A helyi és helyközi tömegközlekedési járművek számára, külön 

sorompón várakozási idő nélküli, díjmentes behajtás biztosítása. 

 

Parkolási díjak:  

 Hétfőtől - Szombatig 

- áthajtási díj bruttó 250,-Ft, 0-30 perc közötti tartózkodás 

- 31 perc-120 perc bruttó 500,-Ft 

- 121 perc- 240 perc bruttó 750,-Ft 

- 240 perc felett bruttó 1000,-Ft 

 Vasárnap a parkolás ingyenes. 

 

A parkolási díj fizetésének módjai: 

 a személyi portánál a Pályázó által elhelyezendő automatánál, illetve  

 kihajtáskor a parkolóőrnél készpénzben.  

A technikai feltételek biztosítása Üzemeltető kötelezettsége. 

 

28. További kötelezettségek:  

A Bérbeadóval már meglévő bérleti szerződéssel rendelkező társaságok 

(lángosos, gyógyszertár, cukrászda, ékszerész, zöldséges) dolgozóinak és a 

társaságok beszállítóinak (áruszállítás) ingyenes behajtás biztosítása. 

BENYÚJTANDÓ IRATOK JEGYZÉKE  
 

megnevezés  benyújtás módja 

Felolvasólap  1. számú iratminta 

alapján benyújtandó  

Pályázó nyilatkozata a pályázati kiírásban foglalt 

feltételek elfogadását illetően 

2. számú iratminta 

alapján benyújtandó 

Pályázó nyilatkozata a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI törvény (továbbiakban Nvtv)3.§ (1) 

bekezdésének 1.) pontjában foglalt feltételeknek 

megfelel, azaz átlátható jogi személy 

3. számú iratminta 

alapján benyújtandó 

Pályázó nyilatkozata, hogy vele szemben a Vtv. 25. 

§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok 

egyike sem áll fenn 

3. számú iratminta alapján 

benyújtandó 

Pályázó nyilatkozata kizáró okok fenn nem állását 

illetően, továbbá arról, hogy átlátható szervezetnek 

3. számú iratminta alapján 

benyújtandó 
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minősül 

Pályázó nyilatkozata Kiíróval szembeni tartozásáról 4. számú iratminta 

alapján benyújtandó 

Nyilatkozat a szerződéskötési jogosultság 

átruházásának kizárásáról és ajánlat tartalmának 

nyilvánosságára hozataláról 

5. számú iratminta 

alapján benyújtandó 

Pályázatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 

2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti 

aláírási-mintája 

dokumentum csatolásával 

A cégkivonatban nem szereplő 

kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre 

jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására 

vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott 

aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás 

dokumentum csatolásával 

Pályázó igazolása, hogy a benyújtásakor 

köztartozás mentes adózónak minősül 

Kiíró ellenőrzi 

köztartozásmentes adózói 

adatbázisból, ha a 

gazdasági szereplő az 

adatbázisban nem 

szerepel: illetékes adó- és 

vámhivatal igazolását 

vagy az Art. szerinti 

együttes adóigazolást 

A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 

esetén a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelem, és az annak 

érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás 

dokumentum csatolása  

(adott esetben, 

amennyiben 

változásbejegyzés van 

folyamatban)  

 



9 

 

Felolvasólap 

 

Tárgya: a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház parkoló bérleti szerződés keretében 

történő üzemeltetése 

Pályázó neve: 

Pályázó székhelye: 

Pályázó értesítési címe: 

Pályázó e-mail címe: 

Pályázó adószáma: 

Pályázó internet címe1:  

 

Kapcsolattartó adatai 

Név: 

Telefon:  

Mobil telefon: 

Fax: 

E-mail: 

 

Minimálisan fizetendő Bérleti díj (havi nettó 

650 000,- Ft) 

 +………..…….Ft/hó (kizárólag 

a havi nettó 650 000,-Ft feletti 

összeget kérjük beírni.) 

 

 

                                                           
1 Amennyiben nem rendelkezik internetcímmel, kérjük kihúzással jelezni. 
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NYILATKOZAT A PÁLYÁZATI FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS AZ AJÁNLATI 

KÖTÖTTSÉGEKRŐL 

 

Alulírott  

Cégnév/Név:   

 

 

Székhely/Cím:   

 

 

Cégjegyzék szám/ Bírósági 

nyilvántartásba vételi szám:  

 

 

Telefonszám/Fax szám/E-mail cím:   

 

 

 

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház parkoló bérleti szerződés keretében történő 

üzemeltetése vonatkozásában meghirdetett pályázaton ajánlattevőként az 

ajánlati kötöttség vállalásáról, a pályázati feltételek elfogadásáról az általam 

képviselt jogi személy/vállalkozás nevében az alábbi nyilatkozatot teszem.  

1. A pályázati kiírásban és a részletes tájékoztatóban foglalt feltételeket 

teljeskörűen elfogadom. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázati 

dokumentációban és annak mellékleteiben rögzített feltételeit kötelezőnek 

ismerem el.   

  

2. Ajánlatomat a benyújtástól számított 30 (harminc) nap időtartamig 

fenntartom, e határidőn belül ajánlati kötelezettségemet elismerem.  

  

  

Kelt: ……………., 2020. év ……….. hónap …… nap 

 

 

 

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

cégszerű aláírás/képviseletre jogosult 
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NYILATKOZAT AZ AJÁNLATTEVŐRE VONATKOZÓ, KIZÁRÓ FELTÉTELEK FENN NEM 

ÁLLÁSÁRÓL, TOVÁBBÁ ARRÓL, HOGY AJÁNLATTEVŐ ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETNEK 

MINŐSÜL 

  

Alulírott  

Cégnév/Név:   

 

 

Székhely/Cím:   

 

 

Cégjegyzék szám/ Bírósági 

nyilvántartásba vételi szám:  

 

 

Telefonszám/Fax szám/E-mail cím:   

 

 

  

  

képviselőjeként, kártérítési és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, 

hogy  

- az általam képviselt szervezet ellen csőd-, felszámolási eljárás nem 

indult, továbbá végelszámolását nem kezdeményezték, önkormányzati 

adósságrendezési eljárás alatt nem áll, jogutód nélküli megszüntetése 

nincs folyamatban,  

  

- az általam képviselt szervezet tevékenységét (saját döntése alapján) 

nem függesztette fel, tevékenységét (az arra jogosult szerv) nem 

függesztette fel,  

 

-  az általam képviselt szervezet az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. 

törvény 260.§ szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű 

köztartozással nem rendelkezik.  

  

- az általam képviselt szervezet nem áll jogi személlyel szemben 

alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 

5.§ (2) bekezdése alapján, tevékenységet korlátozó jogerős ítélet 

hatálya alatt,  

  

- az általam képviselt szervezetet hamis adat szolgáltatása miatt nem 

zárták ki az állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három 

évnél nem régebben lezárult - eljárásból,  

 

- az általam képviselt szervezettel szemben nem állnak fenn az állami 

vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25.§-ban foglalt kizáró feltételek.  

  

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlattevő társaság megfelel a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. 3.§ (1) pontjában meghatározott, 

átlátható szervezetekre vonatkozó feltételeknek, vagyis átlátható 

szervezetnek minősül.  
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Kelt: ……………., 2020. év ……….. hónap …… nap 

 

 

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

cégszerű aláírás/képviseletre jogosult 
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NYILATKOZAT A PÁLYÁZÓ KIÍRÓVAL SZEMBENI TARTOZÁSÁRÓL 

 

 

Alulírott  

Cégnév/Név:   

 

 

Székhely/Cím:   

 

 

Cégjegyzék szám/ Bírósági 

nyilvántartásba vételi szám:  

 

 

Telefonszám/Fax szám/E-mail cím:   

 

 

  

 

 

képviselőjeként, kártérítési és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, 

hogy az általam képviselt jogi személynek nincsen Kiíróval szemben lejárt 

tartozása. 

 

Kelt: ……………., 2020. év ……….. hónap …… nap 

 

 

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

cégszerű aláírás/képviseletre jogosult 
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NYILATKOZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSI JOGOSULTSÁG ÁTRUHÁZÁSÁNAK 

KIZÁRÁSÁRÓL ÉS AJÁNLAT TARTALMÁNAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁRÓL 

 

Alulírott  

Cégnév/Név:   

 

 

Székhely/Cím:   

 

 

Cégjegyzék szám/ Bírósági 

nyilvántartásba vételi szám:  

 

 

Telefonszám/Fax szám/E-mail cím:   

 

 

  

tudomásul veszem, hogy amennyiben az általam képviselt jogi személyt 

nyertesnek nyilvánítják, úgy szerződéskötésre az általam képviselt jogi személy 

helyett mást nem jelölhetek. 

 

Kelt: ……………., 2020. év ……….. hónap …… nap 

 

 

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

cégszerű aláírás/képviseletre jogosult 
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AZ AJÁNLAT TARTALMÁNAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁRÓL 

 

 

 

Alulírott  

Cégnév/Név:   

 

 

Székhely/Cím:   

 

 

Cégjegyzék szám/ Bírósági 

nyilvántartásba vételi szám:  

 

 

Telefonszám/Fax szám/E-mail cím:   

 

 

  

az általam képviselt jogi személy/vállalkozás nevében tudomásul veszem, 

hogy az állami vagyonról szóló 2007.évi CVI. törvény 5.§(1) bekezdése 

értelmében, közérdekből nyilvános minden, az állami vagyonnal való 

gazdálkodásra és az azzal való rendelkezésre vonatkozó, közérdekű adatnak 

nem minősülő adat. Külön törvény az adat megismerhetőségét korlátozhatja. 

Ezért a Kiíró a pályázat nyertesével történő szerződéskötést követően, a 

általam képviselt jogi személy által beadásra kerülő pályázati anyagokat, 

valamint a megkötésre kerülő szerződést, és a szerződés teljesítésével 

kapcsolatos adatokat a jogszabályi keretek között a nyilvánosság számára 

hozzáférhetővé teheti.  

 

Kelt: ……………., 2020. év ……….. hónap …… nap 

 

 

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

cégszerű aláírás/képviseletre jogosult 
 


