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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (1073 Budapest, Erzsébet krt.6.) (a továbbiakban: „Kiíró”) – Budapest Főváros VII. 

kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 69/2021. (VII.12.) és 71/2021. (VII.12.) számú 

határozata alapján 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT HIRDET 

médiaeszközök, stúdió-berendezések, egyéb gépek, berendezések és bútorok tulajdonjogának átruházására 

 

Kiíró ezúton tájékoztatja a pályázót az alábbiakról:  

- a meghirdetett médiaeszközök, stúdió-berendezések, egyéb gépek, berendezések és bútorok megvásárlására kizárólag egyben van lehetőség, 

- a meghirdetett médiaeszközök, stúdió-berendezések, egyéb gépek, berendezések és bútorok használtak, 

- a meghirdetett médiaeszközök, stúdió-berendezések, egyéb gépek, berendezések és bútorok jelenleg televíziós-műsorkészítéshez 

használatban vannak, 

- a nyertes pályázóval a tulajdonjog átruházásra vonatkozó szerződés megkötésére kizárólag a jelenlegi használó általi birtokba visszaadás után 

van lehetőség. 

Az eljárást Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatalának Főépítészi és Vagyongazdálkodási Irodája bonyolítja le. Az ajánlatok 

elbírálása a Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának (továbbiakban: 

„Elbíráló”) a hatásköre. 

Az ajánlat benyújtásához a dokumentáció a Kiíró honlapján – www.erzsebetvaros.hu weboldalról letölthető. 

A versenyeztetési felhívást Kiíró internetes honlapján 2021. szeptember 28. napjától 15 napra közzéteszi. 

 

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 

2021. október 12. napja 16.00 óra 
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A pályázatok benyújtásának módja, helye: 

Az ajánlatokat az Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatalának Főépítészi és Vagyongazdálkodási Iroda 218. számú 

irodán (1073 Budapest, Erzsébet körút 6.) magyar nyelven kitöltve, lezárt borítékban 1 eredeti példányban, személyesen kell benyújtani. A pályázati 

dokumentációt a kötelező mellékletek csatolásával kell benyújtani. 

Pályázni a Pályázó által kitöltendő Jelentkezési és ajánlati lap kitöltésével lehet, mely letölthető mellékletként megtalálható a www.erzsebetvaros.hu 

honlapon. 

 

Az ajánlati lapnak és a mellékleteinek valamennyi írott oldalát folyamatos sorszámozással kell ellátni, valamint a pályázó vagy a képviseletére jogosult 

törvényes képviselője, illetve az általa meghatalmazott személy kézjegyével kell ellátni. Az aláírási jogosultság igazolása aláírási címpéldánnyal vagy 

ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintával és közjegyző által hitelesített vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalt meghatalmazással történhet.  

A Kiíró lezáratlan vagy sérült borítékot nem vesz át, és minden, az ajánlattételi határidőn túl benyújtott ajánlatot érvénytelennek nyilvánít.  

           

       1. A pályázat résztvevője lehet:                                                     

1.1 Természetes személy (magyar vagy külföldi állampolgár), 
 

1.2 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet. 

 

1.3 Minden pályázó köteles a pályázati határidő lejártáig a jelen pályázati és részvételi feltételeket teljesíteni és elfogadni. 

 

2.  Vételár: 

 

2.1 A minimálisan megajánlható vételár: nettó 5.040.146,- Ft + 1.360.839,- Ft (27 % ÁFA), mindösszesen bruttó 6.400.985,- Ft 

 

2.2 A minimálisan megajánlható vételár mértékét a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és 

Kerületfejlesztési Bizottságának a 71/2021. (VII.12.) számú határozata állapítja meg.  
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3. Pályázati úton megvásárolható médiaeszközök, stúdió-berendezések, egyéb gépek, berendezések és bútorok:  
 

A médiaeszközök, stúdió-berendezések, egyéb gépek, berendezések és bútorok kizárólag egyben vásárlóhatók meg. 

 

  
S.szám Azonosító Eszköz megnevezés Mennyiség /db S.szám Azonosító Eszköz megnevezés Mennyiség /db S.szám Azonosító Eszköz megnevezése Mennyiség /db

1 EV-0015241 DatavideoHS-1500T 4 csatornás videomixer 1 1 EV-0014006 DVCAM editing recorder 1 1 2016/06 AG-DVX200 Panasonic kamera 2

2 EV-0015237 RodeVideó Mic Pro+ mikrofon 1 2 EV-0014007 PVW 2650 P Beta player 1 2 2016/07 HX-A500E-D Panasonic sportkam. 2

3 EV-0015238 SennheiserAVX-MKE2 kamera mikrofon szett 1 3 EV-0014026 Manfrotto kamera állvány 1 3 2016/08 Teradek Vidiu encoder 2

4 EV-0015239 SennheiserAVX-MKE2 kamera mikrofon szett 1 4 EV-0014039 Védőrács 1 4 2016/09 AW-RP50E Panasonic vezérlő 1

5 EV-0015240 SennheiserAVX-MKE2 kamera mikrofon szett 1 5 EV-0014040 Védőrács 1 5 2016/10 AW-HE40S Panasonic kamera 4

6 EV-0015234 Manfrotto MK055XPRO3-3W kamera állvány 1 6 EV-0014042 Hűtő 1 6 2016/11 Azden PRO-XD mikrofon szett 4

7 EV-0015235 Manfrotto MK055XPRO3-3W kamera állvány 1 7 EV-0008824 Maria duo kanapé 1 7 2016/12 Azden kamera mikrofon 2

8 EV-0015236 Manfrotto MK055XPRO3-3W kamera állvány 1 8 EV-0008829 Szemán Andrea fotel 1 8 2016/15 Manfrotto kameraállvány 2

9 EV-0015210 Colmon LP-8829B Bi-Color LED panel 1 9 EV-0008826 Szemán Andrea fotel 1 9 2016/17 Blackmagic PCI kártya 2

10 EV-0015211 Colmon LP-8829B Bi-Color LED panel 1 10 EV-0008827 Szemán Andrea fotel 1 10 2016/18 PC-I7+LCD számítógép Intel i7 4

11 EV-0015212 Colmon LP-8829B Bi-Color LED panel 1 11 EV-0008825 Szemán Andrea fotel 1 11 2016/19 Synology DS525 1

12 EV-0015213 Colmon LP-8829B Bi-Color LED panel 1 12 EV-0008828 Szemán Andrea fotel 1 12 2016/20 4TB HDD 5

13 EV-0015214 Colmon LP-8829B Bi-Color LED panel 1 13 EV-0014053 Fellowes H-1C iratmegsemmisítő 1 13 2016/21 Jazler VideStar szoftver 1

14 EV-0015215 Colmon LP-8829B Bi-Color LED panel 1 14 EV-0014056 Malaga főnöki bőrfotel/fekete 1 14 2016/22 Samsung 50-s LED tv 10

15 EV-0015216 Colmon LP-8829B Bi-Color LED panel 1 15 EV-0014057 Malaga főnöki bőrfotel/fekete 1 15 2016/23 Involight movingbar 5

16 EV-0015217 Colmon LP-8829B Bi-Color LED panel 1 16 EV-0014058 TEKNO RPOINT hordozható klíma M-10CRS 1 16 2016/24 Chauvet DJ Obey 70 1

17 EV-0015218 Colmon LP-8829B Bi-Color LED panel 1 17 EV-0014059 parafatábla 1 17 2016/25 Sandisk 128GB 4

18 EV-0015219 Colmon LP-8829B Bi-Color LED panel 1 18 EV-0008823 6 fiókos szekrény 1 18 2016/26 V-40HD videokeverő 1

19 EV-0015220 Colmon LP-8829B Bi-Color LED panel 1 19 EV-0008860 Szemán Andrea fotel fekete 1 19 2016/27 Ui16 hangkeverő 1

20 EV-0015221 Colmon LP-8829B Bi-Color LED panel 1 20 EV-0008811 konténer 1 20 2016/28 C-417PP csiptetős mikrofon 4

21 EV-0015222 Colmon Yoke Bar vízszintes tartó konzol 1 21 EV-0008812 Polc 4 fakkos 1 21 2016/29 Technikai cikk 2

22 EV-0015223 Colmon Yoke Bar vízszintes tartó konzol 1 22 EV-0008813 Konyhaszekrény alsó 1 22 2016/30 AVL-121398 technikai cikk 1

23 EV-0015224 Colmon Yoke Bar vízszintes tartó konzol 1 23 EV-0008814 Konyhaszekrény felső 1 23 2016/38 Daikin klíma 1

24 EV-0015225 Colmon Yoke Bar vízszintes tartó konzol 1 24 EV-0008815 Íróasztal íves 1 24 - Sennheiser AVX-835 mikrofon szett 2

25 EV-0015226 Colmon Yoke Bar vízszintes tartó konzol 1 25 EV-0008816 Íróasztal íves 1 25 - Sennheiser AVX-MKE2 PRO mikrofon 2

26 EV-0015227 Colmon Yoke Bar vízszintes tartó konzol 1 26 EV-0008817 Konténer 1 26 - TP-LINK TL-SG1008P switch 1

27 EV-0015228 Colmon Yoke Bar vízszintes tartó konzol 1 27 EV-0008818 Számítógép HP 1

28 EV-0015229 Colmon Yoke Bar vízszintes tartó konzol 1 28 EV-0008819 Számítógép 1

29 EV-0015230 Colmon Yoke Bar vízszintes tartó konzol 1 29 EV-0008820 2 ajtós szekrény alacsony 1

30 EV-0015231 Colmon Yoke Bar vízszintes tartó konzol 1 30 EV-0008830 Konténer 1

31 EV-0015232 Colmon Yoke Bar vízszintes tartó konzol 1 31 EV-0008832 Számítógép LG 1

32 EV-0015233 Colmon Yoke Bar vízszintes tartó konzol 1 32 EV-0008834 Számítógép HP 1

33 EV-0015279 Zoom F8N 8egységes hangfelvevő 1 33 EV-0008835 Számítógép HP 1

34 EV-0015280 DJI Ronin-S Stabilizátor kamera szett 1 34 EV-0008836 Számítógép HP 1

35 EV-0015281 Edius Pro 9 licence 1 35 EV-0008837 Számítógép Compak 1

36 EV-0015282 Matrox C680 Videókártya 1 36 EV-0008838 Számítógép 1

37 EV-0015284 LG 34UC89G-B Íves Monitor 1 37 EV-0008839 Számítógép 1

38 EV-0015285 Teradek VidiU Go Deluxe adásközvetítő 1 38 EV-0008841 Monitor HP 1

39 EV-0015290 Datavideo HBT-10 transmitter box 1 39 EV-0008842 Szekrény 12 ajtós szürke 1

40 EV-0015295 Eurolite Board 6-S 1 40 EV-0008808 2 ajtós szekrény, felő rész 1

41 EV-0015294 Eurolite Board 6-S 1 41 EV-0008810 2 tolóajtós szekrény 1

42 EV-0015283 Matrox C680 Videókártya 1

43 EV-0015286 Teradek VidiU Go Deluxe adásközvetítő 1
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4.     A meghirdetett médiaeszközök, stúdió-berendezések, egyéb gépek, berendezések és bútorok megtekintésének időpontja: 

 

4.1  Az meghirdetett médiaeszközök, stúdió-berendezések, egyéb gépek, berendezések és bútorok megtekintésére kizárólag a Kiíróval történő, előre 

egyeztetett időpontban van lehetőség.  

 

5.        A pályázati dokumentációnak és az Ajánlati lapnak tartalmaznia kell: 

 

5.1 A pályázó legfontosabb adatait: nevét (nyilvántartásba vett nevét), lakcímét (székhelyét). 

5.2 A pályázó által megajánlott nettó vételárat + ÁFA összegét, amely nem lehet alacsonyabb a jelen pályázati    

            felhívás 2.1. pontjában legalacsonyabb nettó vételár + ÁFA összegénél.  
5.3       A pályázónak ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy tudomásul veszi az alábbiakat: 

a)  a nyertes pályázó a médiaeszközöket, stúdió-berendezéseket, egyéb gépeket, berendezéseket és bútorokat megtekintett állapotban 

vásárolja meg;  

b)  a pályázó tudomásul veszi, hogy a kötelezően vállalt ajánlati kötöttség a benyújtási határidő lejártával kezdődik. Az ajánlattevő ajánlatát 

a határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja. Az ajánlattevő az eredményhirdetési időpontot követő 30 napig kötve marad az 

ajánlatához. 

             

 

5.4.  Az ajánlatkérő (Kiíró) ajánlati kötöttsége a nyertes pályázó személyéről való döntés meghozatalakor kezdődik. 

 

 

 6.     A pályázati felhívás visszavonása: 

6.1. Kiíró a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig (azaz az ajánlattételi határidő lejártáig) visszavonhatja,  

döntését köteles a pályázati felhívás közzétételére vonatkozó szabályok szerint meghirdetni, illetve erről az ajánlattevőket haladéktalanul írásban 

értesíteni.  

 

6.2. Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja pályázati ajánlatát. 
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7.  A pályázat benyújtásakor a kötelezően csatolandó mellékleteket magyar nyelven kell benyújtani:  

 

7.1.  Egyéni vállalkozók esetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes adó- és vámigazgatósága által kiállított hatósági bizonyítványt (amely a 

pályázatok benyújtására nyitva álló határidő kezdetét megelőzően legfeljebb 30 napnál nem régebbi időpontban kiállított okirat lehet.) 

  

7.2. Jogi személy pályázó esetén: 

a) 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat vagy a pályázóra vonatkozó szabályok szerinti nyilvántartást végző hatóság által kiállított  

nyilvántartásba vételt igazoló okirat hiteles példánya,  

b) eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatban aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett, a Cégtörvény 9. §-nak megfelelő 

eredeti aláírás-minta, amennyiben ezen okiratokkal a pályázónak a vonatkozó jogszabályok alapján kötelezően rendelkeznie kell; és 

amennyiben az ajánlatot nem a pályázó aláírásra jogosult képviselője írja alá, úgy közjegyzői okiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett 

teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás,  
c) a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti gazdálkodó szervezet pályázó esetén a vezető 

tisztségviselőjétől származó azon nyilatkozat, amely szerint a pályázó nem áll végelszámolás alatt, nincs ellene indított csőd-, illetve 

felszámolási eljárás folyamatban.  

7.3. Valamennyi pályázónak meg kell jelölnie azonnali elérhetőségét (mobil telefonszám és e-mail cím). 

 

8. A pályázatok bontása: 

 

8.1. A pályázatok bontására 2021. október 13. napján 08.00 órakor zártkörűen kerül sor a Kiíró, 1073 Budapest, Erzsébet körút 6. alatti 

székhelyén. 

 

8.2.  A pályázatok felbontásakor jegyzőkönyv készül, amelyben rögzítésre kerülnek a pályázók azonosító adatai és megállapításra kerül, hogy a pályázó 

minden szükséges dokumentumot rendelkezésre bocsátott-e. Amennyiben az ajánlati lapon az 5.2. pontban meghatározottak szerint ajánlott 

vételár nem került feltüntetésre, illetve a kötelezően beadandó dokumentumok közül bármelyik hiányzik, úgy annak hiánypótlására van lehetőség. 

 

 

8.3. A kiíró a pályázati ajánlatok felbontásakor, illetve azt követően megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek.  

 

Érvénytelen az ajánlat, ha:  

8.3.1. Olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton, 

8.3.2. A pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be, 

8.3.3. A pályázati dokumentáció nem lezárt borítékban került leadásra, 

8.3.4.   Nem az erre rendszeresített nyomtatványon kerül benyújtásra. 
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9. A pályázati eljárás érvénytelensége és eredménytelensége: 

 

9.1. Érvénytelen a pályázati eljárás, ha  

a pályázat értékelésekor és elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, vagy akkor is, ha valamelyik pályázó, vagy az 

érdekkörében álló más személy az eljárás tisztaságát, illetve a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el, vagy a 

pályázat titkosságát megsértette. 

 

Összeférhetetlenségi szabályok: 

 

A pályázati eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a pályázatok elbírálásában olyan természetes személy, szervezet, 

illetőleg képviselőjük vesz részt, aki maga is ajánlattevő, vagy 

  

- annak közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bek.), 

- annak munkaviszony alapján felettese, vagy alkalmazottja, 

- annak más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatója, vagy foglalkoztatottja, 

- ha bármely oknál fogva nem várható el tőle az ügy elfogulatlan megítélése. 
 

9.2. Eredménytelen a pályázati eljárás, ha 

 

9.2.1. nem érkezett pályázati ajánlat,  

9.2.2. kizárólag érvénytelen pályázatok érkeztek, 

9.2.3. egyik ajánlattevő sem tett a pályázati dokumentációban foglaltaknak eleget, 

9.2.4. Kiíró az eljárás érvénytelenségéről vagy eredménytelenségéről döntött, 

9.2.5. valamelyik pályázó vagy az érdekkörében álló más személy az eljárás tisztaságát, illetve a többi pályázó érdekeit súlyosan  sértő 

cselekményt követ el, vagy a pályázat titkosságát megsértette, 

9.2.6. amennyiben a pályázati időszak alatt bizonyítást nyer, hogy a pályázó az ajánlatban valótlan adatot/körülményt közölt. 

 

9.3. Kiíró fenntartja azt a jogot:  

- a pályázati eljárást érvényes ajánlatok esetén is külön indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.  

 

10. A pályázati ajánlatok elbírálása, eredményhirdetés: 
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10.1. A pályázat eredményéről a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébet város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és 

Kerületfejlesztési Bizottsága a bontást követő 30 napon belül dönt.  

10.2. A pályázatok elbírálása során a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság a pályázók által megajánlott vételár alapján dönt. 

10.3. A pályázati eljárás nyertese az, aki a legmagasabb vételárat tartalmazó ajánlatot teszi. 

 

10.3. A pályázat eredményéről a Kiíró a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság döntését követő 8 napon belül a pályázókat írásban értesíti. 

 

11. Szerződéskötés, a médiaeszközök, stúdió-berendezések, egyéb gépek, berendezések és bútorok átadása - birtokba vétel: 

11.1. A nyertes pályázóval a Kiíró köt tulajdonjog átruházásra vonatkozó szerződést. A Kiíró a nyertes pályázó visszalépése esetén jogosult a 

pályázat soron következő helyezettjével szerződést kötni, ez esetben az eredeti második helyezett lép a nyertes helyére.  

11.2. A médiaeszközök, stúdió-berendezések, egyéb gépek, berendezések és bútorok átadás-átvételére a szerződés mindkét fél általi aláírását követően, 

kizárólag a jelenlegi használó általi birtokba visszaadást követő 8 napon belül, előre egyeztetett időpontban kerül sor. 

11.3. Amennyiben a pályázati eredmény kihirdetését követően, de a szerződés megkötését megelőzően bizonyítást nyer, hogy a pályázó az ajánlatban 

valótlan adatot/körülményt közölt és annak korábbi ismerete az ajánlat érvénytelenségét eredményezte volna, a szerződés a sorrendben 

következő személlyel köthető meg. Amennyiben a szerződés megkötését követően nyer bizonyítást, hogy a pályázó az ajánlatban valótlan 

adatot/körülményt közölt – mely körülmény a pályázat meghirdetését megelőzően keletkezett – és annak korábbi ismerete az ajánlat  

érvénytelenségét eredményezte volna, a Kiíró szerződést jogosult felmondani. 

 

12. Egyéb: 

12.1. A kiírásban nem szabályozott kérdésekben, a megkötésre kerülő szerződéssel kapcsolatos esetleges vitás kérdésekben a Budapest Főváros VII. 

Kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 

szóló 11/2012. (III.26.) számú Erzsébetváros Önkormányzata rendelete, valamint a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései az irányadók.  

 

12.2. A pályázatra vonatkozó további kérdésekkel kapcsolatban a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatalának Főépítészi 

és Vagyongazdálkodási Irodán Váradi László a 06-1-462-3335 telefonszámon, valamint e-mailben a vagyongazdalkodas@erzsebetvaros.hu 

címen nyújt felvilágosítást. 

 

Budapest, 2021. 09. 28. 
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