PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat a 240/2018. (VI.14.) számú
Képviselő-testületi határozata alapján nyilvános pályázatot hirdet az azonos címekhez tartozó, de
külön helyrajzi számú
1. VII. kerület Rózsa utca 33. szám alatti 33964/0/A/6 hrsz.-on nyilvántartott, 193 m2 alapterületű,
VII. kerület Rózsa utca 33. szám alatti 33964/0/A/10 hrsz.-on nyilvántartott, 234 m2
alapterületű.
2. VII. kerület Wesselényi utca 8. szám alatti 34233/0/A/2 hrsz.-on nyilvántartott, 166 m2
alapterületű,
VII. kerület Wesselényi utca 8. szám alatti 34233/0/A/3 hrsz.-on nyilvántartott, 87 m2
alapterületű,
VII. kerület Wesselényi utca 8. szám alatti 34233/0/A/7 hrsz.-on nyilvántartott, 103 m2
alapterületű,
VII. kerület Wesselényi utca 8. szám alatti 34233/0/A/15 hrsz.-on nyilvántartott, 51 m2
alapterületű.
3. VII. kerület Thököly út 24. szám alatti 33013/0/A/1 hrsz.-on nyilvántartott, 12 m2 alapterületű,
VII. kerület Thököly út 24. szám alatti 33013/0/A/2 hrsz.-on nyilvántartott, 46 m2 alapterületű,
VII. kerület Thököly út 24. szám alatti 33013/0/A/3 hrsz.-on nyilvántartott, 20 m2 alapterületű,
VII. kerület Thököly út 24. szám alatti 33013/0/A/4 hrsz.-on nyilvántartott, 112 m2 alapterületű,
VII. kerület Thököly út 24. szám alatti 33013/0/A/5 hrsz.-on nyilvántartott, 10 m2 alapterületű,
VII. kerület Thököly út 24. szám alatti 33013/0/A/6 hrsz.-on nyilvántartott, 40 m2 alapterületű,
VII. kerület Thököly út 24. szám alatti 33013/0/A/7 hrsz.-on nyilvántartott, 47 m2 alapterületű,
VII. kerület Thököly út 24. szám alatti 33013/0/A/9 hrsz.-on nyilvántartott, 9 m2 alapterületű,
VII. kerület Thököly út 24. szám alatti 33013/0/A/10 hrsz.-on nyilvántartott, 41 m2 alapterületű,
VII. kerület Thököly út 24. szám alatti 33013/0/A/11 hrsz.-on nyilvántartott, 217 m2
alapterületű,
VII. kerület Thököly út 24. szám alatti 33013/0/A/12 hrsz.-on nyilvántartott, 8 m2 alapterületű,
VII. kerület Thököly út 24. szám alatti 33013/0/A/13 hrsz.-on nyilvántartott, 4 m2 alapterületű,
VII. kerület Thököly út 24. szám alatti 33013/0/A/14 hrsz.-on nyilvántartott, 14 m2 alapterületű,
VII. kerület Thököly út 24. szám alatti 33013/0/A/17 hrsz.-on nyilvántartott, 46 m2 alapterületű
ingatlanok tulajdonjogának átruházása tárgyában.
Meghirdetés: 2018. november hónap 19 napja és 2018. december hónap 18. napja között
Benyújtási határidő: 2018. december hó 18 nap 12:00 óra
(Határidőn túl érkezett pályázat érvénytelennek tekinthető)
A pályázat kiírója: A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (1073 Bp.
Erzsébet körút 6., továbbiakban: „Kiíró”).
A pályázat kiírására az Önkormányzat 240/2018 (VI.14.) számú Képviselő-testületi határozata alapján kerül
sor, figyelemmel a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2012. (III.26.) önkormányzati rendeletére a Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló
vagyonnal való gazdálkodás szabályairól.
A Képviselő-testület az eljárás lebonyolításával az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási
Nonprofit Zrt. (1071 Bp. Damjanich u. 12.) bízta meg.
A pályázat célja: a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat tulajdonában lévő és
alább megjelölt ingatlanok tulajdonjogának értékesítése.

A pályázat tárgyát képező Ingatlanok:
Cím
1.

Rózsa utca 33

2.

Wesselényi utca 8.

3.

Thököly út 24.

hrsz
33964/0/A/6
33964/0/A/10
34233/0/A/2
34233/0/A/3
34233/0/A/7
34233/0/A/15
33013/0/A/1
33013/0/A/2
33013/0/A/3
33013/0/A/4
33013/0/A/5
33013/0/A/6
33013/0/A/7
33013/0/A/9
33013/0/A/10
33013/0/A/11
33013/0/A/12
33013/0/A/13
33013/0/A/14
33013/0/A/17

m2
193
234
166
87
103
51
12
46
20
112
10
40
47
9
41
217
8
4
14
46

megnevezése
földszint
földszint
pince
pince
földszint
földszint
pince
pince
pince
pince
pince
pince
pince
I. emelet
I. emelet
I. emelet
I. emelet
I. emelet
I. emelet
I. emelet

minimumár
99.600.000 Ft
61.700.000 Ft

128.100.000 Ft

A pályázatban megjelölt ingatlanok megtekintésének időpontja:
2018. november 26
1. Rózsa utca 33:
2. Wesselényi utca 8:
3. Thököly út 24:

09:30-10:00
10:30-11:00
11:30-12:00

2018. december 03.
09:30-10:00
10:30-11:00
11:30-12:00

A pályázat jellege: nyilvános, egy fordulós.
A pályázaton részt vehet bármely
 belföldi vagy külföldi természetes személy és olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontja szerint
átlátható szervezetnek minősül és e jogszabályhely ba) alpontja szerinti tényleges tulajdonosáról
nyilatkozatot tesz;
 aki a hirdetményben szereplő vagyontárgy hasznosítására megjelölt határidőn belül pályázatot nyújt
be;
 aki a pályázati határidő lejártáig a jelen pályázati és részvételi feltételeket teljesíti, valamint a jelen
pályázati dokumentációt megvásárolta;
 aki a jelen pályázati felhívás közzétételét megelőző 3 évben a Kiíró által közzétett versenyeztetési
vagy pályázati eljárások során nem sértette meg a versenyeztetési eljárás tisztaságát.
A Kiíró tájékoztatásul közli, hogy az ajánlatok elbírálása során az azonos tartalmú pályázatok esetén a Kiíró
közigazgatási területén székhellyel rendelkező és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil
szervezeteket részesíti előnyben.

A pályázat nyelve: magyar; a pályázat idegen nyelven is benyújtható, azonban annak hiteles magyar nyelvű
fordítását a pályázathoz csatolni kell.
A pályázati eljárás: A pályázó az eljárás során ajánlatot tesz, melynek részletes tartalmát és kötelező
mellékleteit jelen pályázat tájékoztatója tartalmazza.
A pályázat tárgyát képező Ingatlan tulajdonjogának megvásárlására, több különálló helyrajzi szám
esetén is, kizárólag együttes vételi ajánlat tehető, azaz az egyes ingatlan elemek külön-külön
történő megvásárlására nincs lehetőség.
Az ajánlatokat az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. Vezérigazgatói titkárságán
(1071 Budapest, VII. ker. Damjanich u. 12. I. emelet) magyar nyelven kell benyújtani ragasztószalaggal vagy
más, a felnyitást akadályozó eszközzel roncsolásmentesen nem bontható kötésben lezárt borítékban 1
eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlati lap 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. Az ajánlatokat személyesen vagy
meghatalmazott útján kell benyújtani.
Az ajánlat eredeti példányán az „EREDETI” megjelölést fel kell tüntetni. Kétség esetén az „eredeti” példány
tartalma az irányadó. Amennyiben a pályázó az eredeti példány megjelölését elmulasztja, az irányadó példány
az Kiíró által tetszőlegesen választott példány lesz. Az ajánlattevő az 1 eredeti és 1 másolati példányt
tartalmazó zárt borítékon kizárólag az ingatlan címét és az „értékesítési pályázat” címet tüntetheti fel. A zárt
borítéknak (csomagolásnak) az ajánlatok felbontásakor sértetlennek kell lennie. Az ajánlatban nem lehet
áthúzás, betoldás vagy átírás. Az ajánlat független (üres) dokumentum oldalakat nem tartalmazhat.
Az eredeti és a másolati példányok közötti eltérést a Kiíró alternatív ajánlatnak tekinti.
A Kiíró lezáratlan vagy sérült borítékot nem vesz át, és minden, az ajánlattételi határidőn túl benyújtott
ajánlatot érvénytelennek nyilvánít.
Az ajánlattételi határidőt az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt egy alkalommal,
legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja.
Az ajánlattételi határidő 2018. december 18. napján 12:00 óra.
A pályázó az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig (azaz az ajánlattételi határidő lejártáig) módosíthatja
vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlatok nem
módosíthatók, kivéve, ha az ajánlatkérő - határidő kitűzésével - módosításra hívja fel a pályázó(ka)t.
Az ajánlatkérő 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.
A pályázati biztosíték: Kiíró a pályázaton való részvételt pályázati biztosíték megfizetéséhez köti, melynek
összege az egyes ingatlanok tekintetében:

1. 9.960.000, - Ft, azaz kilencmillió – kilencszázhatvanezer forint.
2. 6.170.000, - Ft, azaz hatmillió százhetvenezer forint.
3. 12.810.000, - Ft, azaz tizenkettőmillió-nyolcszáztízezer forint.

A pályázati biztosíték összegét az önkormányzat OTP NYRT.-NÉL VEZETETT 1178400915507008-06530000 SZÁMÚ LETÉTI számlájára kell megfizetni. A pályázati biztosíték
összegének legkésőbb a pályázat benyújtására a 2. pontban meghatározott határidőig meg kell
érkeznie az Önkormányzat fenti számlaszámára. amennyiben az összeg a számlára ezen időpontig
nem érkezik meg, úgy a benyújtott ajánlat érvénytelen. Az átutalás teljesítését igazoló bankkivonatot
a pályázathoz csatolni kell.
A pályázati biztosíték a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül és a megkötésre kerülő
Ingatlan adásvételi szerződésben foglalónak minősül.
A pályázati biztosítékot a Kiíró a Pályázati felhívás visszavonásának, illetve az eljárás eredménytelenségének
megállapítása napjától számított 10 munkanapon belül visszafizeti a pályázó részére. Eredményes pályázat
esetén Kiíró a pályázati biztosítékot a nem nyertes pályázó részére az ajánlatok elbírálásának napjától
számított 10 munkanapon belül fizeti vissza.
A pályázati biztosíték után Kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha a pályázati biztosíték
visszafizetésére nyitva álló 10 munkanapos határidőt elmulasztja.
Amennyiben a pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha a Szerződés megkötése
a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülő más okból hiúsul meg, a pályázati biztosítékot
elveszti, annak teljes összegét a Kiíró bánatpénz jogcímén jogosult megtartani.
A pályázat nyertese a vételárat a Kiíróval kötött szerződésben („Szerződés”) – meghatározott módon, a
szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 naptári napon belül magyar forintban (HUF) fizeti meg.
A tájékoztató:
Az ajánlat tartalmára vonatkozó előírásokat, illetve a pályázat kötelező mellékleteit a tájékoztató tartalmazza.
A tájékoztató EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. Vezérigazgatói titkárságán
(1071 Bp. Damjanich u. 12.), 100.000, - Ft + Áfa költségtérítés helyben történő befizetése ellenében vehető
át 2018. november 19. napjától 2018. december 17. napjáig munkanapokon 9.00-12.00 óra között és
ügyfélfogadási időben. A befizetés készpénzzel történik számla ellenében.
A tájékoztatót a megjelölt költségtérítés ellenében megvásárló pályázók a dokumentáció
megvásárlásával tudomásul veszik, hogy – az ajánlatkérő pályázati felhívása visszavonása
kivételével – a pályázaton történő részvételtől függetlenül, a tájékoztató visszaszolgáltatása esetén
sem kerül a költségtérítés (a dokumentáció ellenértéke) visszafizetésre. A tájékoztató megvásárlása
nem feltétele a megtekintésnek. A tájékoztató másra át nem ruházható, a megvásárlását igazoló
bizonylatot, vagy annak hiteles másolatát az ajánlat benyújtásakor a pályázónak csatolnia kell. A
pályázó az ajánlattétellel kapcsolatban semmilyen jogcímen nem terjeszthet elő követelést a Kiíró,
illetve a pályázat lebonyolítója felé.
A pályázati eljárásban csak olyan pályázó jogosult részt venni, aki a tájékoztatót megvásárolta. Ajánlattevő
lehet az a gazdasági társaság is, amelyik a tájékoztatót megvásárló gazdasági társaság kapcsolt vállalkozása
(Kiíró – a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. rendelkezéseinek megfelelően – kapcsolt vállalkozásnak tekinti
az anyavállalatot, a közös vezetésű vállalkozást, és a társult vállalkozást). A megvásárolt tájékoztató másra át
nem ruházható. A tájékoztató megvásárlását igazoló bizonylatot, vagy annak hiteles másolatát az ajánlat
benyújtásakor a pályázónak csatolnia kell.
A tájékoztató személyesen vagy meghatalmazott útján vehető át. A meghatalmazott köteles közokirattal,
vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.

A tájékoztató az érdekelt befektetőnek Titoktartási nyilatkozat aláírása után kerül átadásra.
A Kiíró fenntartja jogát arra, hogy a pályázat során a jelen tájékoztatóban, illetve annak részeként a Pályázati
felhívásban szereplő feltételeket egy alkalommal módosítsa.
A Kiíró fenntartja jogát arra, hogy a pályázat során a jelen tájékoztatóban, illetve annak részeként a Pályázati
felhívásban foglalt biztosítékon túl további biztosíték adására kötelezze a pályázót.
Az ajánlatok bontására 2018. december 18. napján 13:00 órakor kerül sor az EVIN Erzsébetvárosi
Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. tárgyalójában (1071 Bp. Damjanich u. 12. I. emelet) hivatalos
helyiségében, amelyre a Kiíró a pályázókat ezennel meghívja. A pályázók a bontás időpontjáról külön
értesítést nem kapnak.
A pályázatbontáson a pályázó, vagy az általa írásban erre meghatalmazott személy vehet részt.
A pályázatok felbontásakor jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyben rögzíteni kell a pályázó nevét és a
megvásárolni kívánt helyiség címét.
Az ajánlat felbontásakor ismertetésre kerül a pályázó neve, székhelye/lakhelye, és az általa megvásárolni
kívánt ingatlan címe.
A Kiíró az ajánlatok felbontása után haladéktalanul megvizsgálja az ajánlatok érvényességét. Megállapításra
kerül, hogy a pályázó minden szükséges dokumentumot rendelkezésre bocsátott-e. Kiíró az ajánlatok
felbontásakor rendelkezhet arról, hogy amennyiben a pályázó nem csatolt be valamely szükséges okiratot,
úgy 3 munkanapon belül azt pótolja. A hiánypótlást úgy kell teljesíteni, hogy az a hiánypótlásra megállapított
határidőn belül megérkezzék.
Amennyiben a pályázati biztosíték határidőben nem került megfizetésre, vagy/és az ajánlati lapon az ajánlott
vételár nem került feltüntetésre, úgy annak hiánypótlására nincs lehetőség, és az ajánlat érvénytelennek
minősül.
Az ajánlatok felbontásást követően Kiíró jogosult bármely pályázótól az ajánlatával kapcsolatban írásban
magyarázatot kérni. A pályázó magyarázata az ajánlat meghatározott rendelkezéseinek értelmezésére szolgál,
semmilyen magyarázat nem szolgálhatja az ajánlat lényeges tartalmának megváltoztatását.
A pályázati ajánlatok elbírálása az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 naptári napon belül történik, mely
időtartamot a Kiíró pályázati fordulónként legfeljebb további 30 naptári nappal meghosszabbíthatja,
amelynek következtében az ajánlati kötöttség időtartama is meghosszabbodik.
A Kiíró a pályázat bármely szakaszában kizárhatja a további részvételből azt a pályázót, aki megszegi a
pályázatra irányadó szabályok valamely lényeges rendelkezését.
A verseny tisztasága érdekében a Kiíró a pályázókat – különös tekintettel a kapcsolattartásra a tájékoztatásra
és az ajánlatok elbírálására – egyenlő elbánásban részesíti azok a pályázaton egyenlő feltételekkel vesznek
részt.
Az ajánlatok értékelése és elbírálása:
A pályázat nyertesévé a Kiíró az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó pályázót hirdeti ki, az
alábbi szempontok alapján:
1. megajánlott vételár (a minimálár alatt adott vételi ajánlat esetén a pályázat érvénytelennek
tekinthető);
2. teljesítési határidő.

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha
 az nem felel meg - az esetleges hiánypótlási felhívás ellenére sem - a pályázati felhívásban, a
jogszabályokban vagy tájékoztatóban meghatározott feltételeknek,
 azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi
határidő lejárta után nyújtották be,
 a pályázó az ajánlati biztosítékot nem, vagy nem az előírásoknak megfelelően bocsátotta
rendelkezésre,
 a pályázó alternatív ajánlatot tett,
 a pályázó a pályázatot nem írta alá (gazdasági társaság esetén cégszerű aláírás),
 olyan pályázó nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton,
 az ajánlati árat nem egyértelműen határozták meg, vagy azt más ajánlathoz kötötték.
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.
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
Eredménytelen a pályázati eljárás, ha
 Nem érkezett pályázati ajánlat, vagy az értékelhetetlen
 Kizárólag érvénytelen pályázatok érkeztek
 Egyik ajánlattevő sem tett a pályázati dokumentációban foglaltaknak eleget
 A Kiíró az eljárás érvénytelenségéről vagy eredménytelenségéről döntött
Kiíró fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást érvényes ajánlatok esetén is külön indokolás nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa, illetve több azonos tartalmú ajánlat esetén az ajánlattevők között
versenytárgyalást tartson.
Eredményhirdetés:
A Kiíró a pályázati ajánlatok elbírálását követően a pályázati ajánlatok bontásától számított 30 naptári napon
belül megtartott kihirdetésen tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás eredményéről. A Kiíró a döntésről
az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. a kihirdetést követő 10 naptári napon belül
írásban vagy e-mail útján, illetve az általuk adott telefonszámon értesíti valamennyi ajánlattevőt.
Több azonos vagy közel azonos ajánlatok esetén a Kiíró dönthet úgy, hogy a beérkezett érvényes ajánlatok
ellenére a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja és egyúttal a beérkezett azonos vagy közel azonos
ajánlatot tevő pályázók meghívásával ismételt ajánlattétel útján kívánja a helyiséget eladni.
Adásvételi szerződés:
A kötelezően vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napját követő 90 naptári nap.
Kiíró a pályázat nyertesével az erről szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon
belül az Ingatlan adásvételi szerződést megköti.

A pályázat nyertesével kötött Ingatlan adásvételi szerződés hatályba lépésének és a nyertes ajánlattevőt
terhelő fizetési kötelezettség keletkezésének feltétele – adott esetben – a Magyar Állam, a Fővárosi
Önkormányzat és az egyéb elővásárlási jogosultak azon nyilatkozatainak kézhezvétele, amely szerint
nevezettek az őket illető elővásárlási joggal élni nem kívánnak. A nyilatkozat megtételére meghatározott
határidő eredménytelen elteltét követő napon az Ingatlan adásvételi szerződés hatályba lép.
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.
További információk:
A pályázatra vonatkozó további kérdésekkel kapcsolatban az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási
Nonprofit Zrt. Vezérigazgatói titkárságán, telefonon a 352-8655/102-es mellékű telefonszámon vagy a
kovecses.balint@evin.hu e-mail címen nyújtanak felvilágosítást.
Az írásbeli kérdés és az arra adott írásbeli válasz, valamint annak kézhezvétele igazolása kötelezően az
ajánlathoz csatolandó, nem hiánypótolható dokumentum.
Kiíró szükség esetén a pályázótól az ajánlat lényegét nem érintő technikai- formai kérdésekben, írásban
felvilágosítást kérjen annak rögzítésével, hogy a pályázó ezzel kapcsolatos írásbeli válasza semmilyen
formában nem eredményezheti a pályázati ajánlatban megfogalmazott feltételek olyan megváltozását, amely
az értékelés során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná.
A Kiíró a pályázó kérésére az ajánlattételhez szükséges dokumentumokat (ajánlati levél, pályázati adatlap,
stb.) elektronikus formában is a pályázórendelkezésére bocsátja.
Budapest, 2018 november 19.
a kiíró képviseletében és megbízásából eljáró
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.

