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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 VÁROSI VASÚTI JÁRMŰVEK KÜLSŐ 
FELÜLETEINEK REKLÁMCÉLÚ 

BÉRBEADÁSÁRA 
 

Az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MVK Zrt, vagy 

Bérbeadó, vagy Kiíró) nyílt, egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában lévő, a KÖZOP-5.2.0-07-2008-0003 
azonosítószámú Európai Uniós projekt megvalósítása során beszerzett, Skoda 26THU3 típusú, közúti vasúti 
járművek (a továbbiakban: jármű, vagy járművek) külső felületeinek reklámozás céljára történő bérbeadására. 

A járműveken történő reklámozás, az arra alkalmas járműkarosszéria elemeken, kizárólag öntapadós 
reklámfóliák felhelyezése által történhet. A reklámozás céljára igénybe vehető járművek mennyisége 31 darab, 
melyekből a Bérbeadó a személyszállítási közszolgáltatás lebonyolítása érdekében szükséges jármű 
darabszámot – részletezve: tanítási időszakban munkanapokon 24 darab, nyári tanítási szünet időszakában 
22 darab, szombati napokon 15 darab, vasárnapokon 10 darab – folyamatosan közlekedtet. 

Reklámfóliák felhelyezése céljából a járművek mindkét oldala igénybe vehető, egy jármű esetében a 
reklámfelület maximális, nem egybefüggő hossz mérete: 33,202 m (2 X 16,601 m), az igénybe vehető felület, 
nem egybefüggő maximális mérete: 30,546 m2 (2 X 15,273 m2). A járművek üvegfelületein reklámfólia nem 
helyezhető el.       

A pályázat nyertese 2019. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra, bérleti szerződés 
megkötésével, az aláírás időpontjától válik jogosulttá a járművek reklámfelületeinek igénybevételére.  

A bérleti szerződésben a bérleti díj a reklámfelület értékesítéséből származó és a reklámfelület értékesítéshez 
kapcsolódó összes árbevétel százalékban kifejezett jutaléka (a továbbiakban: értékesítési jutalék) kerül 
meghatározásra, mely jutalékot a nyertes pályázó havonta fizet meg a Bérbeadónak a kiszámlázott, 
leszerződött járműreklámok árbevétele után.  

A felhelyezett reklámfóliák biztosítási szempontból nem tekinthetőek a jármű tartozékainak, ezért erre 
vonatkozóan megkötendő biztosítás a Pályázó érdekkörébe tartozó feladat. Bérbeadó a járműveken baleseti 
okból keletkező reklámfólia sérülésekért nem vállal felelősséget.  

A reklámtevékenység során igénybe vehető közúti vasúti járművek teljes körű karbantartását, javítását, 
valamint baleseti eredetű kárhelyreállítását a Kiíró szerződött karbantartó partnere látja el. A várható 
járműszemlék, revíziók, kárhelyreállítások ütemezéséről a Kiíró közreműködésével kaphat tájékoztatást a 
nyertes pályázó. 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 

A pályázati eljárásban bármely belföldi vagy külföldi jogi személy pályázatot nyújthat be. 

A pályázat során előnyt jelent a referenciákkal igazolt, közösségi közlekedésben részt vevő (közúti) járművek 
felületén történő reklámozási tevékenység végzése során megszerzett tapasztalat.  

A benyújtásra kerülő pályázatnak tartalmaznia kell a kitöltött ajánlattételi űrlapot, azon pontosan 
feltüntetve az ajánlattevő adatait, a megajánlott értékesítési jutalék mértékét, az ajánlattevő azon nyilatkozatát, 
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hogy a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja, valamint a pályázati kiírásban feltüntetett 
referenciákat igazoló dokumentumait. A hiányosan kitöltött ajánlattételi űrlappal, vagy egyéb, kötelezően 
benyújtandó dokumentumok tekintetében hiányosan beérkező pályázat egyéb indoklás nélkül érvénytelennek 
minősül, az abban foglaltakat az MVK Zrt. a bontást követő értékeléskor nem veszi figyelembe, azokból 
további jogok és kötelezettségek származtatása nem érvényesíthető.  

Az ajánlattevő a benyújtott ajánlatához a benyújtástól számított 45 napig kötve van (ajánlati kötöttség). 

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok hétfőtől péntekig 08.30 órától 15.30 óráig, 
legkésőbb 2018. szeptember 27. 15.30 óráig vehetők át személyesen az MVK Zrt. székhelyén a 
Vezérigazgatói Titkárságon. Cím: 3527 Miskolc, Szondi György u. 1., II. emelet. 

Az ajánlattevőnek az ajánlatot tartalmazó dokumentumokat zárt borítékban, legkésőbb 2018. szeptember 28-
án 8:00 óráig van lehetősége benyújtani az MVK Zrt. székhelyén található Vezérigazgatói Titkárságán (3527 
Miskolc, Szondi György út 1.) személyesen, vagy meghatalmazott útján. 

A pályázat összeállításával kapcsolatos költségek és annak határidőben történő beérkezésének kockázata az 
ajánlattevőt terhelik. 

A pályázatok bontására 2018. szeptember 28-án 10.00 órakor az MVK Zrt. székhelyén (3527 Miskolc, 
Szondi György út 1.) kerül sor. 

A benyújtott pályázatok közül a nyertes pályázóról az MVK Zrt. és a Miskolc Holding Zrt. által alkotott bíráló 
bizottság dönt, a pályázaton résztvevők levélben kerülnek értesítésre a pályázat eredményéről. A pályázat 
nyertesének csak az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó nyilvánítható. Ezért a 
pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján az 
összességében a legjobb ajánlatot benyújtó Pályázóval kerül sor szerződéskötésre. A Kiíró a pályázat 
elbírálásánál súlyozottan veszi figyelembe a megajánlott értékesítési jutalék mértékét (%), a referencia 
igazolásokat, valamint a pályázó egyéb vállalásait, melyek a pályázati formanyomtatványon „értékelési 
szempont”-ként külön meg vannak jelölve.  

A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 

Az MVK Zrt. a nyertes ajánlatban szereplő pályázóval köt bérleti szerződést. A bérleti szerződésben csak és 
kizárólag azon jogi személy jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint ajánlattevő megjelölésre 
került. 

A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására nincs lehetőség! 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az MVK Zrt. üzemgazdálkodási és szolgáltatási 
igazgatójánál a +36 46 514-903 telefonszámon lehet kérni. 

A pályázati felhívás megjelenik a Miskolci Napló hetilapban, a www.mvkzrt.hu, valamint a 
www.miskolcholding.hu honlapokon.  

 

Miskolc, 2018. szeptember 20. 
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