AJÁNLATTÉTELI NYOMTATVÁNY

AJÁNLAT a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. székhelyén, a
Városligeti Műjégpályán a 2021-2022. évi korcsolyaszezonban a korcsolya kölcsönző
üzemeltetésére

TÁRGY

I.

AZ AJÁNLATTEVŐ ADATAI:

cégnév:

székhely:

levelezési cím, e-mail cím:

cégjegyzékszám:

cégjegyzésre jogosult(ak):

telefonszám:

II.

AJÁNLATI ÁR
Időszak

Ajánlatkérő által meghatározott
legmagasabb ajánlható díj

Normál nyitva tartás esetén a
hétfői, keddi, szerdai és csütörtöki
napokon
Normál nyitva tartás esetén a
pénteki, szombati és vasárnapi
napokon
Csak délelőtti vagy csak délutáni
nyitva tartás esetén
Eseti nyitva tartás

120.000 HUF + Áfa/nap

III.

Ajánlattevő ajánlati díja

160.000 HUF + Áfa/nap
70.000 HUF + Áfa/nap
bruttó 2.800 HUF/óra/fő

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATAI

Ajánlattevő jelen ajánlat aláírásával nyilatkozik, hogy
-

az ajánlattételi felhívásban feltüntetett feladatokat a szerződéssel összhangban, az elvárható
körültekintéssel és gondossággal a hatályos jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével látja el;
jelen ajánlat benyújtásakor nincs lejárt köztartozása, adótartozása, az Ajánlatkérővel szemben fennálló
tartozása és nem áll felszámolás, csődeljárás, illetve végrehajtás hatálya alatt;
az ajánlattételi felhívásban feltüntetett fizetési feltételeket elfogadja;
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint átlátható szervezetnek minősül;
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-

a hatályos alapító okirata alapján, illetve végzettsége, képzettsége alapján az ajánlattételi felhívásban
feltüntetett tevékenységek végzésére jogosult,
csak általa jogszerűen foglalkoztatott, angolul társalgási szinten beszélő, a vendégeket udvariasan
kiszolgáló alkalmazottakkal látja el a kölcsönzési feladatokat;
tudomásul veszi, hogy a Városligeti Műjégpályán biztonsági kamerák működnek. (Ajánlatkérő
adatvédelmi szabályzata, valamint kameraszabályzata Ajánlatkérő székhelyén megtekinthető.)

Ajánlattevő jelen ajánlat aláírásával tudomásul veszi, hogy érvénytelen az ajánlata, ha:
-

az ajánlattételi határidőn túl érkezik, illetve nem a megfelelő címre vagy módon nyújtották be;
a megajánlott ajánlati ár meghaladja az ajánlattételi felhívásban meghatározott összeget;
nem a cégjegyzésre jogosult írta alá az ajánlatot és érvényes eredeti meghatalmazást nem csatoltak;
a csatolt igazolások, nyilatkozatok, referenciaszerződések nem, vagy nem megfelelő módon igazolják
Ajánlattevő alkalmasságát, illetve a kizáró okok fennállásának hiányát;
az ajánlati felhívásban előírt követelményeknek nem felel meg, illetve az előírt feltételeket Ajánlattevő nem
igazolta;
Ajánlattevő az ajánlati ára(ka)t nem egyértelműen vagy hiányosan határozta meg vagy azokat más
ajánlatához vagy feltételhez kötötte;
az ajánlatban valótlan adat vagy nyilatkozat szerepel.

Ajánlatkérő tudomásul veszi, hogy
-

az Ajánlattételi felhívásban nem részletezett kérdésekben az ajánlati felhíváshoz tartozó szerződéstervezet és a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadóak;
Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet
szerződést;
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy az eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa és új
eljárást írjon ki;
a szerződés megkötését követően a szerződés nem módosítható, így különösen az ajánlati ár nem
emelhető;
Ajánlatkérő ellenőrizheti a referenciaként csatolt szerződések valóságtartalmát;
Ajánlatkérő adatvédelmi szabályzata Ajánlatkérő honlapjáról (www.bsk.sport.hu) letölthető.

MELLÉKLET: az Ajánlattevőnek csatolnia kell a referenciaként megjelölt szerződések másolatait, kivéve,
ha a referenciaszerződésben az Ajánlatkérő volt az egyik szerződő fél

Budapest, 2021. ………………………………………..

……………………………………
Ajánlattevő

