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MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság
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1. A pályázat célja:
A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (továbbiakban: MÁV Zrt.) tulajdonában/kezelésében, vagy más
jogcímen használatában lévő ingatlanok területén –így különösen vasútállomások, pályaudvarok,
egyéb épületek, vasútvonalak és töltések mentén lévő terület, stb. – kialakított vagy kialakítható
reklámhelyek hasznosítása óriásplakát és citylight eszközök telepítése céljából (lásd. Fogalom
meghatározások).

2. A pályázat módja:
Nyilvános, kétfordulós (részvételi és ajánlattételi szakasz), tárgyalásos eljárás

3. A pályázat tárgya és mennyisége:
3.1. A MÁV Zrt. jelenleg számos közterületi médiatulajdonossal rendelkezik átfogó köztéri
reklámbérleti szerződéssel, melyek egymás mellett hatályosak és jól definiált hatókörrel rendelkeznek.
3.2.MÁV Zrt. jelen Pályázati Felhívásban állapítja meg a pályázati eljárás feltételeit, amelyek a
Pályázókra nézve kötelező érvényűek.
3.3.MÁV Zrt. a pályázat kiírását két szakaszra bontja:
Első szakasz a Pályázók/részt vevők műszaki-gazdasági alkalmasságának vizsgálata.
A követelményeknek való megfelelőség esetén a Pályázók jogosultak a második szakaszban a
pályázati kiírás dokumentációját megvásárolni, amely pontos információkat nyújt az ajánlat
benyújtásának feltételeiről, valamint a pályázatba vont hasznosítandó területekről és a minimálisan
telepítendő reklámeszközökről valamint a megkötendő szerződés feltételeiről.

3.4.MÁV Zrt. a jelen pályázati kiírással érintett területeket reklám célra hasznosítani kívánja. A
pályázati kiírással érintett területekre jelenleg különféle bérlőkkel reklámcélú bérleti szerződések
állnak fenn. A hatályos szerződések felmondására a jelen pályázat nyertesével kötendő reklámcélú
bérleti szerződés hatálybalépését követően kerülhet sor. Az új bérlő reklámcélú hasznosítási
tevékenysége a korábbi bérlő szerződésének lejártát, a terület visszaadását követően kezdődhet el. A
MÁV Zrt.tulajdonában/kezelésében álló ingatlanokon lévő reklámhelyek hasznosítási jogára
vonatkozó bérleti szerződést kíván kötni, a pályázat nyertesével. A pályázat nyertesével kötendő
reklámcélú bérleti szerződés hatályba lépése a jelen pályázat és a kötendő reklámcélú bérleti
szerződés mellékletét képező bankgarancia nyilatkozat szerinti biztosíték nyertes/bérlő általi megfelelő
nyújtásától/teljesítésétől függ.
3.5 . A MÁV Zrt. a jelenleg fennálló bérleti jogviszonyokat a pályázat nyertesével kötendő szerződés –
biztosíték nyújtásától függő - hatálybalépését követő napon mondja fel. Amennyiben a birtokbavétel
elmarad, mivel a jelenlegi bérlő(k) a felmondás ellenére nem hagyják el a Bérleti Helye(ke)t, a
pályázat nyertese a pályázat kiírójával szemben semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel.
3.6. Az alábbi tájékoztató táblázat a jelenleg kihelyezett, valamint a MÁV Zrt. által végzett felmérés
alapján a potenciálisan kihelyezhető reklámeszközök összesítését tartalmazza.
A pályázat nyertese a területen kihelyezett reklámeszközök számát növelheti, de pályázatában (alábbi
táblázat szerinti megoszlásnak megfelelően) a megjelölt eszközszámot köteles a szerződés teljes
időtartama alatt fenntartani. Kivételt képeznek a következő esetek:
- a megajánlott ingatlano(ko)n vasútfejlesztési/felújítási munkálatok miatt – a szerződés időtartama
alatt - eszközbontási kötelezettség lép érvénybe
- a megajánlott ingatlan(ok) tulajdonjoga/hasznosítási joga – a szerződés időtartama alatt - elkerül a
MÁV Zrt.-től
potenciális
jelenleg szerződéssel eszközszám
Reklámeszközök
biztosított, minimális
típusai
eszközszám (db)
(db)
Óriásplakát
Óriásplakát
Budapest I.
Óriásplakát
Budapest II.
Óriásplakát vidék
Forgóprizma
Forgóprizma
Budapest I.
Forgóprizma
Budapest II.
Forgóprizma
Vidék
Roll-up
Roll-up Budapest
I.
Roll-up Budapest
II.
Roll-up vidék
Citylight
citylight Budapest
I.
citylight Budapest
II.
citylight vidék
Összesen:

809

200

595
214

36
36

54
32

22

46

Pályázó által
Pályázó által
megajánlott
megajánlott
átlagos bérleti díj eszközszám
(Ft/db/hó + áfa)

(db)

Az ajánlatot a teljes portfólió csomagra, az éves szinten megajánlott nettó (éves) bérleti díjra kell
megadni. Az ajánlatok portfólió csomagonként (pályázónként egy csomagban) kerülnek elbírálásra így
jelen pályázatnak egy nyertes ajánlattevője lehet. A pályázónak az általa megadott éves nettó bérleti
díjat havi bontású egységárra és a telepítendő eszközök tervezett számára is le kell bontania. A
minimálisan elvárt éves bérleti díj 259 M Ft + áfa.

3.7. Az ajánlatra vonatkozó feltételek:
A szerződés meghatározása: Reklámbérleti szerződés
A szerződés időtartama: 5 + 5 év
MÁV Zrt. ajánlatot vár a Pályázótól 5 + 5 évre kötendő szerződéses időszakra. A pályázónak
ajánlatában kötelezően szerepeltetnie kell a – az eljárás második szakaszában a műszaki
dokumentációban szereplő – megajánlott ingatlanokon telepítendő reklámeszközöket
típusonként/ingatlanonként egységárral meghatározva, valamint mindezek összesítését is.

4. Az ajánlatkérési eljárás általános
feltételei:
4.1.Az eljárás kétfordulós.
MÁV Zrt. az első fordulóban a Pályázók alkalmasságát vizsgálja, amennyiben valamely Pályázó
ajánlatot tesz az első fordulóban, azt a MÁV Zrt. figyelmen kívül hagyja. Az ajánlatok benyújtására – a
műszaki dokumentáció megvásárlását követően – a második (ajánlattételi szakasz) fordulóban kerül
sor. MÁV Zrt. minden – első fordulóban – alkalmas Pályázót meghív a második (pályázati) szakaszra.
4.2. A pályázati eljárással kapcsolatos kérdéseket MÁV Zrt. kapcsolattartó munkatársa részére kell
elektronikus levélben megküldeni, amelyre a szakmai válaszokat összesítve válaszoljuk meg (e-mail:
karlee@mav.hu).
4.3. MÁV Zrt. fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívásban meghatározott eljárási határidőket
meghosszabbítsa.
4.4. MÁV Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati felhívást indoklás nélkül módosítsa,
visszavonja vagy a pályázati eljárást indoklás nélkül az eljárás bármely szakaszában
eredménytelennek minősítse. Pályázati felhívás módosításáról, visszavonásáról vagy
eredménytelenné nyilvánításáról hozott döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.
4.5. A Pályázók képviseletére a hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni az egész
eljárásban, valamennyi eljárási cselekménynél jogi személyt, vagy gazdasági társaságot csak a
törvényes képviselője vagy a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény előírásainak
megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja képviselheti.
4.6. A pályázati anyagok átvételéről Pályázó átvételi elismervényt kap, mely tartalmazza az átvétel
dátumát (nap, óra, perc), az átvevő nevét és az MÁV Zrt. bélyegzőjének lenyomatát.
4.7.MÁV Zrt. az eljárás egyik szakaszában sem biztosít lehetőséget hiánypótlásra a jelentkezőknek.
4.8. Formai követelmények
4.8.1. A pályázatot mindkét fordulóban egybefűzve kell beadni, olyan módon, hogy abból állagsérelem
nélkül lapot kivenni ne lehessen.

4.8.2. A pályázati anyagot mindkét fordulóban 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban)
kérjük leadni. A pályázati anyagot zárt borítékban kérjük eljuttatni, „A MÁV Zrt.
tulajdonában/kezelésében lévő kijelölt területek reklámcélú bérbeadása” megjelöléssel. Eltérés esetén
az „eredeti” példány tartalma a mérvadó.
4.8.3. A pályázati anyag valamennyi oldalát folyamatos sorszámozással kell ellátni.
4.8.4. A Pályázó részéről az aláírásra jogosult személy(ek)nek az eredeti ajánlatban a nyilatkozatokat
cégszerű aláírásával kell ellátnia. A pályázati anyag többi oldalát (a dokumentáció minden, szöveget
tartalmazó oldalát) pedig az aláírásra jogosult személyeknek, vagy az általa erre felhatalmazott
személy(ek)nek szignálnia kell.
4.8.5. Pályázó – az első és a második szakaszban is „Felolvasó lapot” köteles kitölteni,melyeket
cégszerű aláírással ellátva az ajánlat első lapjaként kérünk becsatolni.
4.8.6. Amennyiben Pályázó pályázati dokumentációját nem a 4.8. pontban előírt követelményeknek
megfelelően nyújtja be, úgy MÁV Zrt. a pályázati dokumentációt érvénytelennek tekinti, és az elbírálás
további szakaszában nem veszi figyelembe.
4.8.7. Az ajánlattétel nyelve: magyar
4.9. Kizáró feltételek:
4.9.1. A pályázaton nem indulhat olyan Pályázó (közös ajánlattevőként sem), amely ellen, jogerősen
felszámolási-, vagy csődeljárást rendelt el a bíróság a pályázat megjelenést megelőző tizenkét
hónapon belül.
4.9.2. Nem felel meg a pályázati felhívás jelen pontjában meghatározott előírásoknak, ha a pályázati
felhívást a Pályázó nem, vagy nem határidőben vette át,
4.9.3. ha hiányos, vagy hibás ajánlatot tett a Pályázó
4.9.4. nem bejegyzett gazdasági társaság (jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező)
4.9.5. végelszámolás alatt áll, vagy ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás van
folyamatban;
4.9.6. egy évnél régebben lejárt vám-, társadalombiztosítási járulék, vagy központi adóhatóság,
valamint az MÁV Zrt. székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott adófizetési
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha a hitelező az adóság későbbi időpontban történő
megfizetésére halasztást adott;
4.9.7. gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben
meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
4.9.8. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét bíróság jogerős határozatban
felfüggesztette;
4.9.9. a részvételi jelentkezését a pályázati felhívásban meghatározott jelentkezési határidő lejárta
után nyújtja be;
4.9.10. nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek;
4.9.11. Eredménye három egymást követő évben veszteséges, vagy „0”.

5. Első forduló (részvételi szakasz)
A részvételi szakaszban bármely olyan belföldi vagy külföldi jogi személy, gazdasági társaság,
valamint közös pályázók (a továbbiakban: Pályázó) pályázatot nyújthatnak be, amelyek a gazdasági
reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény hatálya alá tartoznak.
A Magyarországon kézbesítési címmel, telefon- és telefaxszámmal nem rendelkező Pályázó köteles
magyarországi kézbesítési címmel, telefon- és telefaxszámmal rendelkező kézbesítési megbízottat
megnevezni, a pályázati dokumentum kapcsolattartásra vonatkozó részében, ennek hiányában a
pályázata érvénytelen.
5.1. Az ajánlatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia a megadott sorrendben(lásd.
nyilatkozatok mellékletben):
5.1.1. Cégszerűen aláírt felolvasó lap (részvételi szakasz).
5.1.2. Közös pályázat esetében az ajánlathoz csatolni kell a Pályázókegyüttműködéséről szóló
megállapodást, melyben a közös Pályázók megállapodnak arról, hogy a szerződéses teljesítésért
együttes kötelezettséget és egyetemleges felelősséget vállalnak, valamint ebben szabályozzák a
közös ajánlattal összefüggő, egymás közötti jogaikat és kötelezettségeiket, továbbá tartalmazza a
képviselő cég megjelölését és teljes jogú meghatalmazását.
5.1.3. A pályázatot aláíró személy(ek) aláírási jogosultságának az igazolását egy hónapnál nem
régebbi cégkivonat és az aláírási címpéldány(ok) becsatolásával.
5.1.4. Pályázó(k) adatait: a megnevezését (cégnév, adószámát, székhelyét, képviselőjének nevét,
tisztségét, a bírósági, illetőleg cégbírósági bejegyzésének számát, kapcsolattartó személy telefon-,
telefaxszámát, e-mail címét).
5.1.5. Külföldi székhelyű Pályázó esetén: magyarországi kézbesítési cím, telefon, fax szám,
kézbesítési megbízott, kapcsolattartó.
5.1.6. Pályázó nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról.
5.1.7. Pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában – közös
pályázók esetén valamennyi tagnak – adó, vagy adók módjára behajtandó köztartozása, vagy a
társadalombiztosítási alap javára teljesítendő tartozása nincs.
5.1.8. Pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a 2010., 2011.; 2012. üzleti években köztéri reklámeszközök
hasznosításából származó nettó árbevétele a három év mindegyikében elérte a nettó 300 millió
forintot. Közös ajánlattevők esetén összesen kell elérni a fenti árbevételt.
5.1.9. Pályázó arról is köteles nyilatkozni, hogy a 2010., 2011. és 2012. üzleti években – amennyiben
létezett jogelődje, jogelődjének is – mérleg szerinti eredménye a vizsgált években pozitív volt, amely
feltétel közös pályázók esetén szintén minden tagra vonatkozik. A nyilatkozathoz csatolni kell a
megadott három év mérlegeit.
5.1.10. Pályázónak csatolnia kell a 2010., 2011. és 2012. évekre vonatkozó, a számviteli szabályok
szerinti beszámolóját egyszerű másolatban, a kiegészítő mellékletek nélkül.
5.1.11. Pályázónak nyilatkoznia kell arról (közös ajánlattevők esetén minden tagnak), hogy
rendelkezik legalább kettő éves hirdetési rendszergazdai tapasztalattal legalább egy, 50.000 főnél
nagyobb lakosságú megyei jogú város/budapesti kerület területén.
5.1.12. Pályázónak (közös pályázók esetén a tagoknak közösen) nyilatkoznia kell, hogy rendelkezik
legalább egy közterületi reklámeszköz ellenőrzés, közterületi reklámcélú bérbeadás, valamint a

reklámeszköz-fejlesztés elemeit tartalmazó valamely magyarországi települési önkormányzattal, vagy
valamely magyarországi települési önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társasággal kötött
megállapodás alapján (akár konzorcium tagjaként) végzett reklám-rendszergazdai szerződéssel. A
szerződés összértéke legalább nettó 15 millió forintot kell, hogy elérjen. A rendszergazdai
tevékenység többek közt magában foglalja a vonatkozó önkormányzati rendeletek megalkotásában,
módosításában való tevékeny szerepvállalást, esetleges utcabútor-telepítést, azok karbantartását, az
önkormányzati hatóságokkal való együttműködést, illetve a település kommunikációjában is
tanácsadói munka révén, vagy hirdetőeszközök felajánlása útján való együttműködést. A nyilatkozat
mellé csatolni kell az aláírt szerződés másolatát.
5.2. A részvételi jelentkezések benyújtásának határideje:
2013. július „29”. 10.00 óráig
5.3. A pályázat benyújtásának címe:
MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság
1087 Bp. Könyves Kálmán körút 54-60. VII. em. 754. szoba
5.4. A pályázat benyújtásának feltételei:
5.4.1. Kérdéseket Pályázók csak írásban tehetnek fel legkésőbb 2013. július „24”. napjáig az alábbi
elérhetőségeken:
Levelezési cím: MÁV Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
E-mail cím: karlee@mav.hu; mikloszs@mav.hu
5.4.2. A MÁV Zrt. a feltett kérdésekre adott válaszait a megkereséstől számított két munkanapon belül
e-mailben küldi meg (a kérdések közlése mellett) minden érdeklődőnek.
A MÁV Zrt. az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az 5.2. pontban meghatározott
határidő lejártáig az 5.3. pontban megadott címre beérkezik. A határidőn túl érkezett ajánlatok
érvénytelenek.
5.4.3. Az ajánlat, illetőleg a jelen eljárással kapcsolatos küldemények postai feladásából származó
valamennyi kockázatot (pl. késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése stb.) a
Pályázót viseli.
5.4.4. MÁV Zrt. felhívja a Pályázók figyelmét arra, hogy a MÁV Zrt. kapcsolattartási pontjaként
megjelölt épületben beléptető rendszer működik, emiatt az épületbe történő belépésnél a portai
regisztráció időigényes (előre láthatólag 20-25 perc). Ennek figyelembevétele a Pályázók részéről
elengedhetetlen, különös tekintettel az ajánlatok benyújtásának napjára. Az ebből eredő bárminemű
késedelemért a MÁV Zrt. felelősséget nem vállal.
5.5. Az első fordulós részvételi jelentkezések bontása, értékelése:
A pályázatokat nyilvánosan bontják fel.
A pályázatok bontásának időpontja: 2013. július „29”. nap 10.15 óra.
MÁV Zrt. a részvételi jelentkezéseket a bontást követően megvizsgálja, hogy megfelelnek-e a
kiírásban rögzített feltételeknek. Az erről készült jegyzőkönyvet valamennyi Pályázónak megküldi.
5.6. Egyéb információk

A pályázatok elkészítésével kapcsolatban felmerült valamennyi költség a Pályázót terheli.

II. Második forduló (pályázati szakasz)
1. A részvételi szakaszban érvényes pályázatot benyújtó, és további pályázati dokumentáció
benyújtására alkalmasnak minősített minden Pályázót a MÁV Zrt. a pályázat második szakaszára
pályázat benyújtására hív fel. Erről MÁV Zrt. az első forduló elbírálását követő munkanapon
tájékoztatja a jogosult Pályázókat.

2. Pályázatot csak az nyújthat be, aki a
pályázati dokumentációt a MÁV Zrt.-től
megvásárolta. A pályázathoz csatolni kell
a Pályázati dokumentáció megvásárlását
igazoló okirat másolatát (Pénztárbizonylat,
banki igazolás, stb.). A jogosultság át nem
ruházható.
3. A Pályázók ajánlatait Kiíró a bérleti díjak összértéke alapján rangsorolja és az első három
helyezettel tárgyalást kezdeményez. A végleges éves bevétel, valamint az egyes eszközök bérleti
egységdíjának meghatározása, a garanciavállalásokra vonatkozó feltételek és a szerződéstervezet
tárgyalás útján kerül véglegesítésre. MÁV Zrt. az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó
Pályázóval köt szerződést.

4. Pályázati dokumentáció
megvásárlása:
4.1. Pályázati dokumentációt Pályázók a részvételi szakasz eredményhirdetését követően igényelhetik
(rendelhetik meg) írásban, a dokumentáció árának megfizetését igazoló banki kivonat bemutatásával
– az első fordulóban megfelelt Pályázói formának megfelelő cégszerű aláírással ellátva.
4.2. Az igénylést a MÁV Zrt. kapcsolattartójaként megjelölt személyeknek kell eljuttatni, az ott rögzített
elérhetőségek egyikére.
4.3. A pályázati dokumentáció ára 100.000 Ft + ÁFA, melyet a MÁV Zrt. a 10201006-5008039900000000 sz. számlájára történő átutalással kell megfizetni.
4.4. A Pályázati dokumentációt a befizetést/átutalást igazoló okirat bemutatása ellenében
személyesen vehetik át a MÁV Zrt. kapcsolattartóktól, a MÁV Zrt. székhelyén, legkésőbb 2013.
augusztus hó 15. napjáig.
4.5. A Pályázati dokumentáció átadása a MÁV Zrt. számára nem jelent szerződéskötési
kötelezettséget, mert a jelen pályázati felhívásban fenntartotta MÁV Zrt. a jogot arra, hogy az eljárást
indokolás nélkül bármikor visszavonja, vagy az eljárás bármely szakaszában azt indoklás nélkül
eredménytelenné nyilvánítsa. Az pályázati eljárás visszavonása, illetve eredménytelenné nyilvánítása

miatt a Pályázók a MÁV Zrt.-vel szemben követeléssel nem léphetnek fel, kizárólag a dokumentáció
árát követelhetik.
5. A második fordulós pályázatok benyújtásának határideje és helye:
5.1. Beadási határidő: 2013. augusztus hó „15”. nap, 10.00 óráig
5.2. Beadás helye: 1087 Bp., Könyves K. krt. 54-60., VII. emelet 754. szoba.
5.3. A MÁV Zrt. az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az 5.1. pontban meghatározott
határidő lejártáig az 5.2. pontban megadott fenti címre beérkezik.
5.4. Az ajánlat, illetőleg a jelen eljárással kapcsolatos küldemények postai feladásából származó
valamennyi kockázatot (pl. késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése stb.) a
Pályázó viseli.
5.5. A MÁV Zrt. felhívja a Pályázók figyelmét arra, hogy MÁV Zrt. kapcsolattartási pontjaként megjelölt
épületben beléptető rendszer működik, s emiatt az épületbe történő belépés a portai regisztráció miatt
időigényes (előre láthatólag 20-25 perc). Ennek figyelembevétele a Pályázók részéről
elengedhetetlen, különös tekintettel az ajánlatok benyújtásának napjára. Az ebből eredő bárminemű
késedelemért a MÁV Zrt. felelősséget nem vállal.
6. A pályázat benyújtásának feltételei:
6.2.Nyilatkozatok (lásd. mellékletek):
6.2.1. Pályázó nyilatkozik a jelen pályázati kiírásban és annak dokumentációban bemutatott
reklámbérleti szerződésben rögzített alapvető kondíciók – a reklám célú hasznosításra és telepítési
feltételekre, szerződés IV., V., VI és VIII. sz. pontjai – elfogadásáról.
6.2.2. Pályázó nyilatkozik a MÁV Zrt. – műszaki dokumentációban bemutatott – vonatkozó
szabályzatainak elfogadásáról.
6.2.3. Pályázó nyilatkozik az ajánlat benyújtásának határidejétől számított 4 hónapig tartó ajánlati
kötöttség vállalásáról.
6.2.4. Pályázó nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a pályázat tárgyát képező szerződésszerű
teljesítéshez alvállalkozó(kat)t kíván-e igénybe venni, ha igen mely tevékenységre.
6.2.5. Pályázó nyilatkozik arról, hogy nyertessége esetén a szerződést a tárgyalás során kialakított
konkrétumokkal kiegészítve aláírja.
6.2.6. Pályázó nyilatkozik arról, hogy nyertessége esetén a reklámbérleti díj írásbeli felszólítás
ellenére történő meg nem fizetése esetén tudomásul veszi a jelen pályázat tárgyát képező
reklámeszközökre vonatkozó kizárólagossági jog megszűnik, és a jog visszaszáll a MÁV Zrt.-re.
6.3. Pályázati anyag
6.3.1. A „Felolvasó lapon” (pályázati szakasz) pályázónak az ajánlati árat eszközkategóriákra lebontott
egységáranként, valamint egy összegben is meg kell adnia.
6.3.2. A pályázatban benyújtandó, az ajánlati követelményeket tartalmazó táblázat:
potenciális
Pályázó által Összes, éves
jelenleg
Pályázó által megajánlott bérleti díj
Reklámeszközök szerződéssel eszközszám
megajánlott eszközszám
típusai
biztosított,
átlagos
minimális
(db)
(bérleti

bérleti díj

eszközszám
(db)

(db)

(Ft/db/hó +
áfa)
Óriásplakát
809
Óriásplakát
Budapest I.
595
Óriásplakát
Budapest II.
Óriásplakát vidék 214
Forgóprizma
Forgóprizma
Budapest I.
Forgóprizma
Budapest II.
Forgóprizma
vidék
Roll-up
36
Roll-up Budapest
36
I.
Roll-up Budapest
II.
Roll-up vidék
Citylight
54
citylight
32
Budapest I.
citylight
Budapest II.
citylight vidék
22
Mindösszesen:

díj*eszközszám*12)
(Ft+ áfa)

200

46

6.3.3. Az ajánlat részeként csatolni kell a vállalt telepítési helyszínek listáját aszerződéstervezethez
csatolt minta kitöltésével.
6.3.4. Pályázó nyilatkozatban határozza meg az általa vállalt bankgarancia mértékét, ami nem lehet
kevesebb, mint az éves megajánlott reklámbérleti díj 4/12-ed része.
7. Egyéb információk a pályázati eljárással kapcsolatban
7.1. A nyertes pályázó a megajánlott reklámeszköz típusok tekintetében (OP, CLP) a MÁV Zrt.
kezelésében/tulajdonában lévő területén történő kihelyezésre – a csatolt szerződésben meghatározott
feltételek mellett – kizárólagossági jogot élvez. A kizárólagossági jog megszűnésére vonatkozó
feltételeket szintén csatolt szerződéstervezet tartalmazza.
7.2. A Pályázónak vállalnia kell a jelenleg szerződéssel biztosított eszközszám (809 OP, 36 roll-up és
54 CLP), valamint a MÁV Zrt. által meghatározott minimum potenciális eszközszám (200 OP és 46
CLP) min. 80 %-ának telepítését, a helyszín és a helyszíni kategóriák és egységárak
meghatározásával. Az elvárt minimum első éves reklámbérleti díj 259 millió forint.
A tárgyalások során a pályázók a 7.2. pontban meghatározott elvárt minimum darabszám és éves
bevételi minimum módosítását negatív irányba nem befolyásolhatják. A tárgyalások során Kiíró a
megajánlott tételek és egységárak, valamint garanciavállalások kapcsán MÁV Zrt. számára kizárólag
kedvezőbb feltételek kialakítását veszi figyelembe.
7.3. Ha a nyertes Pályázó nem kíván szerződést kötni, helyébe a jogok és kötelezettségek
tekintetében a soron következő – a MÁV Zrt. által az ajánlatok értékelési rendszere szerint
meghatározott sorrendben kiválasztott következő – Pályázó lép.
A nyertes Pályázó helyébe lépés azonos feltételekkel ismételhető.

7.4. Minden Pályázónak az ajánlata kialakításában a saját információira és piaci gyakorlatára/tudására
kell támaszkodnia. A MÁV Zrt. esetleges hibás vagy hiányos tájékoztatására senki nem hivatkozhat. A
MÁV Zrt. írásbeli válaszait figyelembe kell venniük az ajánlat kialakításakor.
7.5. Pályázó az ajánlatban közölt üzleti titkok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. A Pályázó neve,
székhelye, az általa ajánlott ellenszolgáltatás összege és a teljesítési határidő nyilvánosságra
hozatala nem tiltható meg.
8. Kiegészítő tájékoztatás kérése az MÁV Zrt.-től:

8.1. A Pályázó – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a
Pályázati kiírásban és a Dokumentációban foglaltakkal
kapcsolatban kizárólag írásban, kiegészítő (értelmező)
tájékoztatást kérhet a MÁV Zrt.-től, legkésőbb 2013.
augusztus „12”. napjáig, az alábbi elérhetőségeken:
Levelezési cím: MÁV Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.,
e-mail cím: karlee@mav.hu, mikloszs@mav.hu
A kérdéseket e-mailben, szerkeszthető formátumban (pl.: doc/egyéb Word-formátum) is meg kell
küldeni.
8.2. A MÁV Zrt. felhívja a Pályázók figyelmét arra, hogy kiegészítő információkérésre nyitva álló
határidő lejártát követően, továbbá a pályázati határidő lejártát követően az eredményhirdetés
időpontjáig a Pályázók megkereséseire, kérdéseire nem válaszol.
8.3. A Pályázó felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdések határidőben
megérkezzenek a MÁV Zrt.-hez. A határidőn túl beérkező kérdéseket a MÁV Zrt. nem veszi
figyelembe, illetve azokra a válaszadást mellőzi.
8.4. A Pályázóknak az írásbeli kérdésben fel kell tüntetni a pályázat tárgyát, valamint a levelezési
címet és azt a telefax számot és email címet, amelyre Pályázó a választ kéri.
8.5. A Pályázó kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget adjon meg, amely a
megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a Pályázó felelőssége,
hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön. A
Pályázók készüljenek fel a küldemények fogadására és megküldésére a rendes munkamenettől eltérő
időpontokban is (16:00 óra utáni, illetve munkaszüneti napok, stb.).
8.6. A kiegészítő tájékoztatás legkésőbb 2013. augusztus 14-ig megküldésre kerül minden Pályázó
részére.
8.7. A kiegészítő tájékoztatást a Pályázók azonos feltételek mellett kapják meg írásban, telefax
és/vagy email útján a kérdésfeltétel során feltüntetett telefaxszámra és/vagy email címre.
8.8. A MÁV Zrt. által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások a Pályázati dokumentáció részévé válnak.
9. Az ajánlattétel tartalmi vonatkozásával kapcsolatos információk
9.1. Részajánlat nem tehető.
9.2. Több változatú ajánlat: nem tehető

9.3. Kizárólag a 6.2.2. pontban meghatározott teljes portfólióra adható ajánlat, a pályázati (műszaki)
dokumentációban szereplő szerződés-tervezet figyelembe vételével.

10. Ajánlati ár
A megadott végső ár a szerződés teljes időtartama alatt nem tekinthető
fixnek, mert a MÁV Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy azt évente a KSH
által megadott inflációs index alapján indexálja. Az árat magyar forintban
(HUF) kell meghatározni.
11. A benyújtott ajánlatok értékelési szempontjai
A MÁV Zrt. a benyújtott pályázati dokumentációk és a tárgyalások eredménye alapján összességében
legkedvezőbb ajánlatot fogadja el.
pontszám súlyszámok
értékelési szempontok:
Megajánlott éves bérleti díj
Megajánlott egységárak
Óriásplakát Budapest I.
Óriásplakát Budapest II.
Óriásplakát vidék
Forgóprizma Budapest I.
Forgóprizma Budapest II.
Forgóprizma vidék
Roll-up Budapest I.
Roll-up Budapest II.
Roll-up vidék
citylight Budapest I.
citylight Budapest II.
citylight vidék
Megajánlott darabszámok
Óriásplakát Budapest I.
Óriásplakát Budapest II.
Óriásplakát vidék
Forgóprizma Budapest I.
Forgóprizma Budapest II.
Forgóprizma vidék
Roll-up Budapest I.
Roll-up Budapest II.
Roll-up vidék
citylight Budapest I.
citylight Budapest II.
citylight vidék
Megajánlott potenciális darabszám
Óriásplakát Budapest I.
Óriásplakát Budapest II.
Óriásplakát vidék
Forgóprizma Budapest I.
Forgóprizma Budapest II.
Forgóprizma vidék
Roll-up Budapest I.
Roll-up Budapest II.
Roll-up vidék
citylight Budapest I.

ajánlat

összesen:
(1-10-ig) (1-10 pont)
10
10
10
8
10
10
8
10
10
8
10
10
8
10
10
8
10
10
8
10
10
8
10
10
8
10
10
8
10
10
5
10
10
8
10

citylight Budapest II.
citylight vidék
Bankgarancia mértéke (min. a megajánlott éves díj
4/12-ed része)

10
8
10

Az ajánlatok pontozásra kerülnek, a legjobb ajánlat 10 pontot kap, a legrosszabb 1 pontot, a köztük
lévő ajánlatok pontszáma ezekhez arányosítással kerülnek meghatározásra. Az így kialakult
pontszám kerül súlyozásra, amiből kialakul a végső pontszám.
12. Pályázat második szakaszában kizáró feltételek:
Ajánlatkérő kizárja azt a pályázót, illetve a közös Ajánlattevők az eljárásból és a jelentkezést, illetve a
pályázatot érvénytelennek nyilvánítja, ha a Pályázó, illetve a közös Ajánlattevők bármelyike
a) a részvételi jelentkezését a pályázati felhívásban meghatározott jelentkezési határidő lejárta után
nyújtja be;
b) nem felel meg a pályázati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi formai
követelményeknek;
c) jelentkezése illetve ajánlata nem felel meg a pályázati felhívásban, valamint a dokumentációban
foglalt egyéb feltételeknek;
13. A pályázatok bontása
A MÁV Zrt. nyilvános ajánlati bontást tart.
A pályázatok bontására a benyújtásának címén kerül sor.
Időpont: 2013. augusztus hó 15. nap, 11.15 óra
14. A pályázatok összesítése és értékelése, tárgyalás
A MÁV Zrt. Bíráló Bizottsága az értékelési szempontok alapján értékeli a beérkezett pályázatokat,
amelynek eredményéről jegyzőkönyv formájában tájékoztatja a pályázókat.
A Pályázók ajánlatait Kiíró az összességében legkedvezőbb ajánlatalapján rangsorolja és az első
három helyezettel tárgyalást kezdeményez. Az érvényes pályázatot benyújtó Pályázók nyilvános
tárgyaláson vesznek részt, melynek időpontjáról Kiíró dönt. A tárgyalás alapját a benyújtott ajánlatok
képezik, melynek alapján Pályázók – Kiíró részére kedvező irányba – módosíthatják ajánlatukat a
bírálati szempontokban megfogalmazott témákban.
A tárgyalásokat követően a szerződéstervezet bármely pontjának – Kiíró számára előnyös –
módosulása esetén a változásokról Kiíró írásbeli tájékoztatást ad a tárgyalásokon részt vevő
Pályázóknak.

15. A pályázat lezárása,
szerződéskötés:
A második fordulóban a tárgyalások
befejeztével ajánlati kötöttség jön létre a

Pályázó részéről. A Pályázó ajánlatához a
tárgyalás befejezésétől számított 4 naptári
hónapig kötve van.
Kiíró a pályázóktól a tárgyalásokat követően beérkezett végső ajánlatokat összegzi és felterjeszti az
illetékes döntéshozó szerv részére.
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2013. szeptember „16 ”. napja
A MÁV Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy érvényes ajánlatkérési eljárás esetén sem hirdet
nyertest, illetve a felhívást visszavonja.

16. Pályázati (műszaki) dokumentáció
16.1 Reklámbérleti helyszínek a
következő bontásban:
- reklámbérleti szerződéssel jelenleg kihelyezett reklámeszközök, amely az ajánlatban elvárt telepítési
helyszíneknek és mennyiségnek felel meg,
- MÁV Zrt. a potenciális telepítési helyszíneket nem adja meg tételesen csak az elvárt minimális
nagyságrendet.
A korábbi reklámbérleti szerződésekben rögzített felmondási határidőket reklámeszközönként szintén
a műszaki dokumentáció tartalmazza.
16.2. A telepítésre vonatkozó szabályozások listája
16.3. Szerződéstervezet
16.4. Nyilatkozatminták
16.5. Fogalmak
Nyilatkozatminták
Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy az alábbi formanyomtatványok a MÁV Zrt.tartalmielvárásait
rögzítik, azok alkalmazása nem kötelező. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a
formanyomtatványokért, valamint azok használatáért a MÁV Zrt. felelősséget nem vállal, azaz a
Pályázók a formanyomtatványokat saját felelősségükre alkalmazhatják.

FELOLVASÓLAP
(részvételi szakasz)
Pályázó neve:
Székhelye:

Telefon:
Telefax:
Email:
(Közös) ajánlattevő neve:[1]
(Közös) ajánlattevő székhelye:
Telefon:
Telefax:
Email:
Pályázó(k) kapcsolattartó személyének neve:
Levelezési cím:
Telefon:
Telefax:
Email:

Alulírott név mint a cégnév (székhely) ajánlattevő[2] képviselője a MÁV Zrt. által indított „A MÁV Zrt.
kezelésében/tulajdonában lévő kijelölt területek reklámcélú bérbeadása” tárgyú pályázati
eljárásban nyilatkozom, hogy pályázóként az eljárásban ajánlatot kívánok tenni.
KELT:
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

FELOLVASÓLAP
(pályázati szakasz)
Pályázó neve:
Székhelye:
Telefon:
Telefax:
Email:
(Közös) ajánlattevő neve:[3]
(Közös) ajánlattevő székhelye:
Telefon:
Telefax:
Email:
Pályázó(k) kapcsolattartó személyének neve:
Levelezési cím:
Telefon:
Telefax:
Email:

AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOKRA TETT MEGAJÁNLÁSOK

Pályázó által
Pályázó által
potenciális
megajánlott
jelenleg szerződéssel eszközszám megajánlott
Reklámeszközök
átlagos bérleti díj eszközszám
biztosított, minimális
típusai
eszközszám (db)
(db)
(Ft/db/hó + áfa) (db)

Összes, éves bérleti
díj
(bérleti
díj*eszközszám*12)
(Ft+ áfa)

Óriásplakát
Óriásplakát
Budapest I.
Óriásplakát
Budapest II.

809
595

200

Óriásplakát vidék 214
Forgóprizma
Forgóprizma
Budapest I.
Forgóprizma
Budapest II.
Forgóprizma vidék
Roll-up
36
Roll-up Budapest
36
I.
Roll-up Budapest
II.
Roll-up vidék
Citylight
54
citylight Budapest
32
I.
citylight Budapest
II.
citylight vidék
22
Mindösszesen:

46

Alulírott név mint a cégnév (székhely) ajánlattevő[4] képviselője a MÁV Zrt. által indított „A MÁV Zrt.
kezelésében/tulajdonában lévő kijelölt területek reklámcélú bérbeadása” tárgyú pályázati
eljárásban nyilatkozom, hogy pályázóként az eljárásban ajánlatot kívánok tenni.
KELT:
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)
PÁLYÁZATI NYILATKOZAT[5]
„A MÁV Zrt. kezelésében/tulajdonában lévő kijelölt területek reklámcélú bérbeadása”
Alulírott …………………….. társaság (Pályázó), melyet képvisel: ……………………………
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
1. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes pályázó kiválasztásra kerülünk, a pályázati
dokumentációban foglalt feladatot az ajánlatunkban rögzített bérleti díj megfizetése mellett,
szerződésszerűen teljesítjük.
2. Elfogadjuk, hogy amennyiben ajánlatunk olyan kitételt tartalmaz, ami ellentétben van a pályázati
dokumentációval, vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.
3. Kijelentjük, hogy a dokumentáció részét képező szerződéstervezet IV., V., VI. és VIII. pontjában
foglaltakat teljes körben,, maradéktalanul elfogadjuk.
4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben ajánlatunk alapján nyertes pályázónak
nyilvánítanak, akkor a szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük a pályázati dokumentációban
és az ajánlatunkban írtak szerint.
5. Tudatában vagyunk annak, hogy közös pályázat esetén a közösen pályázók személye nem
változhat sem a pályázati eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak
is tudatában vagyunk, hogy a közös pályázók egyetemlegesen felelősek mind a pályázati eljárás,
mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.
6. A pályázati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény,
utasítás, kikötés gondos áttekintése után ezennel kijelentjük, hogy a pályázati felhívásban és a

dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal
elfogadjuk.
Kelt:
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

NYILATKOZAT KÖZÖS PÁLYÁZATRÓL
Alulírottak név mint a(z) cégnév (székhely) ajánlattevő és név mint a(z) cégnév (székhely) ajánlattevő
képviselői nyilatkozunk, hogy a MÁV Zrt. által indított „A MÁV Zrt. kezelésében/tulajdonában lévő
kijelölt területek reklámcélú bérbeadása”tárgyú pályázati eljárásban a(z) cégnév (székhely),
valamint a(z) cégnév (székhely) közös pályázatot nyújt be.
A közös ajánlattevők egymás közötti és külső jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény (Ptk.) 337. §-ában és 338. §-ában foglaltak irányadóak.
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös pályázók képviseletére, a nevükben történő
eljárásra a(z) cégnév (székhely) teljes joggal jogosult.
Kijelentjük továbbá, hogy a pályázatunkhoz csatoljuk az általunk, mint közös pályázók által kötött
megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség (kötelező egyetemleges felelősség), a
képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről.
Kelt:
………………………………

………………………………

PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT A SZERZŐDÉS KITÖLTÉSÉHEZ
Alulírott név mint a(z) cégnév (székhely) ajánlattevő képviselője a MÁV Zrt. által indított „A MÁV Zrt.
kezelésében/tulajdonában lévő kijelölt területek reklámcélú bérbeadása” tárgyú pályázati eljárás
pályázati felhívásában és dokumentációjában foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény,
utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az alábbiak szerint adom meg a szerződés
kitöltéséhez szükséges adatokat:
Cégnév: ……………………………….
Rövidített cégnév: ……………………………….
Székhely: ……………………………….
Cégjegyzékszám: ……………………………….
Statisztikai számjel: ……………………………….
Adószám: ……………………………….
Közösségi adószám: ……………………………….
Pénzforgalmi jelzőszám: ……………………………….
Pénzforgalmi jelzőszámot kezelő pénzintézet: ……………………………….
Képviseletében eljár: ……………………………….

Fenti adatok a valóságnak megfelelnek, jelen pályázati eljárásban nyertesség esetén ezen adatok
alapján a szerződés kitölthető.
Kelt:
………………………………
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

nyilatkozat
a pályázat tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről
Alulírott név mint a(z) cégnév (székhely) ajánlattevő[6] képviselője a MÁV Zrt. által indított „A MÁV
Zrt. kezelésében/tulajdonában lévő kijelölt területek reklámcélú bérbeadása” tárgyú pályázati
eljárás pályázati felhívásában és dokumentációjában foglalt valamennyi formai és tartalmi
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után, a pályázati felhívás
alkalmassági minimumkövetelményei vonatkozásában ezennel kijelentem, hogy
A)
a 2010., 2011. és 2012. évek vonatkozásában a köztéri reklámeszköz hasznosításából származó –
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételünk az alábbiak szerint alakult:

Üzleti
év
2010.
2011.
2012.

köztéri reklámeszköz hasznosításából származó – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevétel
(nettó HUF)
……………………
……………………
……………………

B)
a 2010., 2011. és 2012. évek vonatkozásában a mérleg szerinti eredményünk, az alábbiak szerint
alakult:
mérleg szerinti eredmény
Üzleti év
2010.
2011.
2012.

(HUF)
……………………
……………………
……………………

Kelt:
………………………………
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

Referencia nyilatkozat az alkalmassági előírás vonatkozásában
(ezt a nyilatkozatot – vagy a pályázó választása alapján a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy
aláírt igazolást – kell kitöltve a pályázathoz csatolni,.)
Alulírott a(z) () mint ajánlattevő képviseletében a MÁV Zrt. által indított „A MÁV Zrt.
kezelésében/tulajdonában lévő kijelölt területek reklámcélú bérbeadása” tárgyú pályázati

eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy a részvételi felhívás feladásától visszaszámított kettő év
legjelentősebb szolgáltatásai az alábbiak:

Szerződést kötő
másik fél
megnevezése
(név, székhely)

kapcsolat-tartó
személy neve és
A referencia A
elérhetősége
tárgyának
teljesítés
(telefonszám
ismertetése helye
és/vagy e-mail
és/vagy fax)

A teljesítés ideje,
időtartama (kezdet
és befejezés
megjelölésével; év,
hónap, nap
pontossággal)

Az
Szerződésszerű
ellenszolgálteljesítés (igen /
tatás összege
nem):
(nettó Ft)

……………………………………………………….
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás
a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)
BANKGARANCIA NYILATKOZAT
Címzett:
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV Zrt.)
Székhely: 1087 – Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.
(a továbbiakban: „Kedvezményezett”)
Kibocsátó:
xxx Bank xxx.
Székhely: ……….
Cégjegyzékszám: …………
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság
(a továbbiakban: „Bank”)
Megbízó:
……………..
Székhely: …………………
Cégjegyzékszám: ………………….
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság
(a továbbiakban: „Megbízó”)
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Megbízónk értesített bennünket az alábbi szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) megkötéséről:

Szerződéses felek:
Szerződés megnevezése, tárgya:
Szerződés kelte:
Szerződés lejárata:

(1) Megbízó (2) Kedvezményezett

Megbízónk tájékoztatott arról, hogy a Szerződés alapján Megbízót terhelő kötelezettségek teljesítését
a felek megállapodása értelmében bankgaranciával kell biztosítania.
1. A Megbízó kérése alapján ezennel az éves minimum bérleti díj 4/12-ed része erejéig……………,Ft, azaz …………… forint (a továbbiakban: „Garancia Összeg”) erejéig visszavonhatatlanul és
feltételek nélkül garanciát (a továbbiakban: „Garancia”) vállalunk a Kedvezményezett javára a
Szerződés alapján a Megbízót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
2. E Garancia alapján a Bank a Kedvezményezett első cégszerűen aláírt írásbeli felszólítása (a
továbbiakban: „Lehívás”) alapján, az alap jogviszony vizsgálata nélkül, a Kedvezményezett által
megjelölt összegben, de összesen legfeljebb a Garancia Összeg erejéig fizetést teljesít a
Kedvezményezett javára a Lehívás kézhezvételét követő 5 (öt) banki munkanapon belül, feltéve, hogy
(a) a Lehívásban a Kedvezményezett kijelenti, hogy a Megbízó az Önök írásos felszólítása ellenére
nem teljesítette vagy nem szerződésszerűen teljesítette a Szerződésben foglalt kötelezettségeit,
megnevezve a szerződésszegés/mulasztás tartalmát;
b) a Lehívásban (a fenti bankgarancia szám megjelölésével) hivatkoznak a jelen Garanciánkra;
(c) a Lehívás eredeti példányát legkésőbb a Lejárati Időpontig eljuttatták a Bank fent megjelölt címére;
és
(d) a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét a Kedvezményezett
hitelt érdemlő módon bizonyította (30 napnál nem régebbi cégkivonatával és aláírási címpéldánnyal
vagy számlavezető bankjának autentikus SWIFT üzenetben történő megfelelő igazolásával).
3. Megbízónak a Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a Garancia alapján
teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken.
4. A Garancia nem átruházható és nem engedményezhető, a Bank a Garancia alapján kizárólag a
kedvezményezett Lehívása alapján, és csak a Kedvezményezett javára teljesít fizetést. A Bank a
Garancia alapján esedékessé váló kötelezettségeit kizárólag átutalással, a Kedvezményezett által a
Lehívásban megjelölt számlaszámra teljesíti.
5. A Garancia az aláírásának napján lép hatályba. A Garancia minden további értesítés nélkül hatályát
veszti az eredeti példány Bankba történő visszajuttatásával, de legkésőbb …………………. napján
……………….. órakor (a továbbiakban: „Lejárati Időpont”), függetlenül attól, hogy a Garancia eredeti
példányát visszajuttatták-e Bankunkhoz vagy sem. A Lejárati Időpontot követően kézhez vett
Lehívások alapján a Bank nem teljesít fizetést.
Kelt: …………………., 20…. ……………..
Tisztelettel:
Alulírott …,mint Pályázó kijelentem, hogy a pályázati nyertesség esetére a fentebb írt
bankgarancia-nyilatkozati feltételeket megismertem és azokat elfogadom.
2013.____________________
…………………………….
Pályázó

16.5. Fogalmak
Terület:
MÁV Zrt. tulajdonában, kezelésében vagy más jogcímen használatában álló területek. A Terület előre
pontosan meg nem határozható számú és típusú Reklámeszköz telepítésére alkalmas.
Citylight (CLP) felületek:
Álló formátumú (110/118cm x 175cm), üveglappal ellátott, fémkeretű, többnyire kivilágított plakáthely,
jellemzően busz-, villamos megállókban, vasútállomásokon, üzletközpontok, parkolók területén
találhatók.
- nagyobb településeken alkalmazott hordozó felület, főleg állomásokat, városi MÁV területeket
érinthet,
- MÁV Zrt. bevétel maximalizálási szempontjai alapján javasolt bérleti díj kategóriák egységesek
Óriásplakátok (OP, BB) felületek:
Az óriásplakátok cca. 75%-a állomáson kívüli területeken található, a vasúti vonalak mentén – városi,
vagy települések közötti nyílt vonalszakaszokon. A MÁV területeken elhelyezett óriásplakátok cca.
78%-a Budapest közigazgatási határain belül helyezkedik el.
Típusai:
§ Hagyományos: Nagyméretű reklámfelület (5,04m x 2,38m) utak, vasúti pálya mellett, házak falán,
épületek/építmények kerítésén, amelyre papírból készült plakátot ragasztanak.
§ Forgóprizma: 3 felület megjelenítése egy felületen, időben eltolva
§ Roll-up: hagyományos méretű reklámhordozó, amely hátulról megvilágított és scroller rendszerben
mozgat egyszerre 4 felületet
Reklámeszközök telepítési kategóriák szerinti típusai (megajánlott egységárak/bérleti díjak
kialakításához):
Budapest I.:Budapest belső kerületei (I., III., VI., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV. kerület)
Budapest II.:Budapest külső kerületei (IV.XV.XVI.XVII.XVIII.XIX.XX.XXI.XXII.XXIII)
Vidék:Budapest környéki agglomeráció, megyeszékhelyek, egyéb városok, Balaton északi és déli
oldala

[1] Valamennyi közös ajánlattevő nevét fel kell tüntetni azzal, hogy egyúttal fel kell tüntetni a közös
ajánlattevők által kijelölt vezető ajánlattevőt is. A vezető ajánlattevő minősül a pályázati eljárásban a
közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek.
[2] Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapot valamennyi ajánlattevőnek alá kell írnia.
[3] Valamennyi közös ajánlattevő nevét fel kell tüntetni azzal, hogy egyúttal fel kell tüntetni a közös
ajánlattevők által kijelölt vezető ajánlattevőt is. A vezető ajánlattevő minősül a pályázati eljárásban a
közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek.

[4] Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapot valamennyi ajánlattevőnek alá kell írnia.
[5]Pályázó tölti ki. Közös pályázat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi pályázó azonos tartalommal
köteles aláírni.
[6]A nyilatkozatot a pályázónak, közös pályázat esetén valamennyi pályázónak,külön-külön önállóan
kell megtenni!

