PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
(TLA2021-PF001)
A TLA Vagyonkezelő és Hasznosító Kft. (a továbbiakban TLA Kft.) tulajdonát képező 5756
db - önálló sorszámmal ellátott - művészeti alkotásból álló, „TLA2021-PF001” kóddal
megjelölt csomag értékesítésére.
1.

A pályázat célja:
A készlet minél nagyobb hányadának, minél magasabb áron történő értékesítése.

2.

A pályázók köre:
A pályázat nyílt pályázat.
Vételi pályázatot nyújthatnak be:
• mindazok, akiket a TLA Kft. a vételi ajánlattételre meghív, és
• akik elfogadják a titoktartási megállapodást (1. sz. melléklet), és
• akik megvásárolták a tenderfüzetet, és
• akik a jelen pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadják, és azoknak eleget
tesznek.
(A pályázó a fenti feltételek mindegyikének meg kell, hogy feleljen.)

3.

A pályázat benyújtása:
A pályázatokat írásban és elektronikus adathordozón (pendrive), zárt borítékban,
2021. május 14., 12:00h-ig, a TLA Kft. irodájában
(1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b., 4. emelet 412. szoba)
kell benyújtani, „Vételi Ajánlat a TLA Kft. TLA2021-PF001 kódjelű pályázati
felhívásában szereplő tételekre” megjelöléssel.
A személyesen benyújtott pályázatok átvételéről a TLA Kft. elismervényt állít ki.

4.

Ajánlatok bontása:
A határidőben beérkezett ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő munkanapon,
13:00 órakor, a pályázatok benyújtásának helyén kerül sor. Az ajánlatok bontásánál az
ajánlattevő személyesen, vagy az általa írásban meghatalmazott képviselője útján jelen
lehet. A bontást követően 2 munkanapon belül a TLA Kft. az ajánlatokat értékeli,
melynek eredményéről jegyzőkönyv készül. Az ajánlatok elbírálásának eredményéről a
TLA Kft. további 1 munkanapon belül az érdekelteket írásban (elektronikus úton) értesíti.

5.

Tenderfüzet
Tartalmazza az érvényes pályázat benyújtásával kapcsolatos követelményeket, valamint
az értékesítésre felkínált összes alkotás adatait, nyomtatásban és digitális adathordozón:
a. Az alkotó nevét
b. Az alkotás címét
c. A keletkezés évét, ha az a pályázat kiírója számára ismert
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d.
e.
f.
g.
h.

Az alkotás jellegét és/vagy technikáját
Az alkotás méreteit
Az alkotás állapotára vonatkozó információkat, és
Az adásvételi szerződés mintáját.
az 1-6. sz. mellékleteket

A tenderfüzet megvásárlására 2021. április 30. napjáig van lehetőség.
A tenderfüzet ára: 25.000.- Ft + Áfa, azaz Huszonötezer forint plusz Áfa. A
tenderfüzetben minden egyes alkotásról pontosan egy adatsor szerepel. A tenderfüzetet
a meghívott pályázó a titoktartási nyilatkozat írásbeli elfogadását követően vásárolhatja
meg a TLA Vagyonkezelő és Hasznosító Kft. jelen pályázati felhívás 3. pont szerinti
irodájában. A fizetés előre történő utalással, a TLA Kft. OTP Banknál vezetett
11712004-29907834 számú számlájára történik. Az utalás során a közlemény rovatban
a „TLA2021-PF001 tenderfüzet” szöveget kell feltüntetni.
6.

Értékesítési kötelem:
Jelen pályázati felhívás a TLA Kft. számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A
TLA Kft. a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja. Ebben az
esetben a TLA Kft. a tenderfüzet árát minden érvényes ajánlatot tevő pályázó részére
visszautalja.

7. A pályázatnak (vételi ajánlatnak) tartalmaznia kell:
a. Természetes személy ajánlattevő esetében:
i. A pályázó személyi adatait, úgymint
• Név
• Leánykori név
• Anyja neve
• Születési idő
• Születési hely
• Állampolgárság
• Személyigazolvány szám
• Külföldi állampolgár esetén útlevélszám
• Elektronikus elérhetőség (email cím)
ii. az ajánlott nettó vételárat, összesen és tételenként, nyomtatott és elektronikus
formában is,
iii. a 2. sz. mellékletben leírt nyilatkozatot aláírva,
iv. nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról (3. sz. melléklet),
v. a jelen pályázati felhívás 10. pontja szerinti ajánlati biztosíték megfizetésének
igazolását (4. sz. melléklet),
vi. a pályázó bankszámla adatait, amelyre az ajánlati biztosíték visszafizetését kéri (5.
sz. melléklet),
vii. a vételár fedezetének igazolását, amely lehet bankbetét, illetve állampapír,
viii. nyilatkozatát arról, hogy ajánlatát a tenderfüzet tartalmának ismeretében tette meg
(6. sz. melléklet).
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b. Nem természetes személy ajánlattevő esetében:
i. A pályázó nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát
ii. Elektronikus elérhetőség (email cím)
iii. az ajánlott nettó vételárat, összesen és tételenként, nyomtatott és elektronikus
formában is,
iv. 30 napnál nem régebbi cégkivonatát,
v. a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát,
vi. a 2. sz. mellékletben leírt nyilatkozatot aláírva,
vii. nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról (3. sz. melléklet),
viii. a jelen pályázati felhívás 10. pontja szerinti ajánlati biztosíték megfizetésének
igazolását (4. sz. melléklet),
ix. a pályázó bankszámla adatait, amelyre az ajánlati biztosíték visszafizetését kéri (5.
sz. melléklet),
x. a vételár fedezetének igazolását, amely lehet bankbetét, illetve állampapír,
xi. nyilatkozatát arról, hogy ajánlatát a tenderfüzet tartalmának ismeretében tette meg
(6. sz. melléklet).
8. Az eladásra kínált műtárgyak
Kortárs magyar alkotók 1925 és 2012 között, zömmel a XX. század második felében
készült alkotásai. Az alkotások korábbi tulajdonosa a Képcsarnok Kft. volt. Az alkotások
jelentős részén „zsűri-pecsét” található.
A műtárgyakat a TLA Kft. egyenként feltárta, digitalizálta, szakszerűen csomagolta és
leltárba vette. A készlet minden eleméről kereshető, szűrhető adtabázis készült,
művészettörténész közreműködésével.
Minden műtárgyról magas minőségű, nagyfelbontású digitális fénykép készült, amely
lehetővé teszi a nyomtatott promóciós anyag előállítását vagy az internetes bemutatást,
értékesítést. Az adatbázis és a fényképek az eladásra kínált csomag részét képezik.
A grafikákat 9 db, nagyméretű (7 db A1-es és 2 db A0-ás) dokumentumtároló, fiókos
lemezszekrényben, míg a festményeket és egyéb alkotásokat egyedi védőcsomagolással
láttuk el, majd targoncával mozgatható, 25 db ládakeretes raklapon, illetve 4 db további
ládában helyeztük el.
Az értékesítésre kínált műtárgyak listáját a tenderfüzet tartalmazza.
A megvásárolt műtárgyakról készült adatbázist és nagyfelbontású digitális fényképeket a
TLA Kft. a nyertes pályázó(k)nak átadja.
9. Az értékesítésre kínált termékek megtekintése:
A pályázó, a tenderfüzet megvásárlását követően, előre egyeztetett időpontban,
munkaidőben (H-P, 9-16h között) lehetőséget kap arra, hogy a TLA Kft. adatszobájában a
teljes adatbázist és bármely alkotásról készített képet képernyőn megtekintsen. A
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megtekintés során a pályázó kiválaszthat 10 darab, a cikkszámával azonosított műtárgyat,
amelyeket a TLA Kft. megtekintésre, egy következő, előre egyeztetett időpontra a
helyszínre szállít és azok állapotát és eredetiségét a pályázó az adatszobában megnézheti,
roncsolás-mentes eljárással megvizsgálhatja.
Amennyiben a pályázó azt igényli, a megtekintést egy alkalommal, szintén egyeztetett
időpontban, a pályázati határidő lejárta előtt megismételheti.
10. Ajánlattétel:
Az Ajánlattevő az ajánlati árát nettó összegben köteles megadni és tudomásul veszi,
hogy a végső ár további 27% ÁFA összeggel növekszik.
Az ajánlattevő árajánlatát a jelen pályázat 7. pontjában előírtaknak megfelelően egyrészről
nyomtatott és hiteles aláírással alátámasztott módon, valamint a TLA Kft. által, a
tenderfüzet mellékleteként átadott számítógépes táblázatban (excel) elektronikusan,
tételenként is meg kell, hogy tegye. A számítógépes-formátumú árajánlatot Pendrive-on
kell benyújtani a tenderfüzet mellékleteként átadott táblázatot kitöltve, a papír-alapú
árajánlat a kitöltött táblázat nyomtatott változata. A nyomtatott változat adattartalmában
meg kell, hogy egyezzen a számítógépes formátumú ajánlattal. A nyomtatott változat
minden lapját hitelesíteni kell, az ajánlattevő képviselőjének aláírásával.
11. Ajánlati biztosíték:
Az ajánlati biztosíték összege 3.000.000.- Forint azaz Hárommillió forint, melyet a TLA
Kft. jelen pályázati felhívás 3. pontjában megjelölt bankszámlájára kell megfizetni,
„Pályázati
biztosíték,
TLA2021-PF001”
közlemény
megjelölése
mellett.
Az ajánlati biztosítékot úgy kell megfizetni, hogy annak teljes összege a pályázat beadási
határidejéig a TLA Kft. számláján jóváírásra kerüljön.
Az ajánlati biztosíték felhasználása vagy visszafizetése:
a. Az ajánlati biztosíték összegét a TLA Kft. a jelen Pályázati Felhívás 4. pontjában
meghatározott értesítést követően minden olyan pályázónak 5 munkanapon belül
banki átutalással visszafizeti, aki/amely nem szerez jogot a műtárgyak
megvásárlására.
b. A sikeres pályázó esetében a TLA Kft. az ajánlati biztosíték összegét a vételárba
beszámítja.
c. Amennyiben az adásvétel kimondottan a TLA Kft.-nek felróható és/vagy TLA Kft.
érdekkörébe tartozó okból nem jön létre, úgy a TLA Kft. a pályázati biztosíték
összegét a pályázó írásbeli értesítését követő 5 munkanapon belül, banki átutalással
köteles visszafizetni.
d. Amennyiben a sikeres pályázó az adásvételi szerződést az eredményhirdetést követő 5
munkanapon belül nem írja alá, vagy az adásvételi szerződésben meghatározott
fizetési feltételeket maradéktalanul nem teljesíti, az ajánlati biztosíték egészét
elveszíti.
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12. A pályázatok elbírálása:
A TLA Kft. elsőként azt vizsgálja, hogy a vételi pályázat benyújtója maradéktalanul
megfelel-e a pályázati felhívásban rögzített követelményeknek. A követelményeknek nem
megfelelő pályázat érvénytelen. Hiánypótlás benyújtására nincs lehetőség.
Az ajánlatadás feltételei és elbírálási szempontjai:
a) A pályázat során a pályázó – a pályázati anyagban megjelölt, a lemezszekrényben
tárolt műtárgyak kivételével – az összes műtárgyra egyben köteles ajánlatot tenni
azzal, hogy a táblázatos formában benyújtott ajánlattétel minden műtárgyra
vonatkozóan egyedileg árazott kell, hogy legyen. A táblázatban a nettó árat kell
megadni.
b) A lemezszekrényben tárolt műtárgyak tekintetében azok – egyedi súlyozásuk
szerint kalkulált – legalább 50%-ára a pályázó köteles ajánlatot tenni.
A lemezszekrényben tárolt egyedi grafikák esetén a műtárgyak mindegyikét
egyesével, azaz külön-külön kell beárazni. A táblázatban a nettó árat kell megadni.
c) A lemezszekrényben tárolt, de különféle ismérvek alapján (szerzők, sorozatok,
bizonyos műfajok stb.) csoportosított grafikák esetén a műtárgy csoportra
részajánlat nem tehető.
A csoportokat, melyek elemeire külön nem tehető vételi ajánlat, a tenderfüzet
mellékleteként kiadott ajánlati űrlapban, valamint az elektronikus formában
átadásra kerülő táblázatban is jelöljük.
d) A pályázat nyertese az az ajánlattevő, aki teljesítette a jelen pályázatban
meghatározott aukciós kritériumokat, és akinek az ajánlatával érintett műtárgyak
vonatkozásában a megadott teljes Licitösszegnek (L), azaz vételárnak, és a
kiválasztott műtárgyak - az ajánlatkérő által saját szempontrendszere alapján
meghatározott - egyedi súlyai (s) összegének (Spályázó) hányadosa (Arányosított
Licitérték) a legnagyobb.
Arányosított Licitérték = L / Spályázó
Licitösszeg = L
A pályázó egyedi súlyösszege = Spályázó
A b) pontban meghatározott műtárgyak tekintetében lehetőség nyílik egy második
nyertes kiválasztására is. A második nyertes kiválasztásakor az első számú nyertes
ajánlattevő ajánlatában nem szereplő, fennmaradó és ajánlattal érintett műtárgyak
tekintetében a fentiekben részletezett bírálati szempontok kerülnek alapul vételre. A
TLA Kft. a másodikként kijelölt nyertesnek felajánlja az általa kiválasztott
(megmaradt) műtárgyak megvásárlásának lehetőségét. A második nyertes az
eredményhirdetést követő 3 munkanapon belül írásban köteles nyilatkozni az
ajánlat elfogadásáról.
A fenti eljárás egészen addig folytatható, amíg van a b) pont szerinti érvényes
ajánlattal érintett műtárgy.
Az egyes műtárgyakhoz tartozó súlyok az ajánlati lapon (az excel táblázatban)
megjelenítésre kerülnek és az ajánlat kialakítása során folyamatosan követhetőek
maradnak.
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13. Az adásvételi szerződés megkötése és a vételár megfizetése:
A nyertes ajánlattevő köteles a TLA Kft. jelen felhívás 4. pontjában meghatározott
elektronikus értesítését követő 5 munkanapon belül az adásvételi szerződést megkötni.
Ennek elmulasztása jogvesztőnek minősül a szerződéskötésre vonatkozóan, valamint a
jelen pályázati felhívás 11. d) pontjában meghatározottak szerint az árverési biztosítékot
elveszíti. A szerződés megkötésének helyszíne a Megbízó székhelye: 1134 Budapest,
Angyalföldi út 5/b. IV. em. 412.
A vételárat és a göngyölegek árát az adásvételi szerződésben megjelölt határidővel, és az
ott meghatározott feltételek mellett kell megfizetni.
14. A műtárgyak átadás-átvétele:
Az átadás-átvétel a vételár megfizetését követő 8. munkanapon megkezdődik, és 5
egymást követő munkanapon keresztül tarthat. Az átadás-átvételre a TLA Kft. naponta
maximum nyolc és fél órát biztosít (reggel 08:00-tól 16:30-ig).
Amennyiben az első átvételi nap eredményeképpen látszik, hogy az átadás-átvétel a
fentiekben megjelölt időtartam alatt nem lehetséges, úgy a legkésőbb az átadás-átvételre
biztosított második nap folyamán pályázó kérésére az átadás-átvétel időtartama
meghosszabbítható, maximálisan 4 munkanappal. Amennyiben a pályázó az átadási
időszakot vagy annak meghosszabbítását túllépi, akkor a TLA Kft.-nek minden további
megkezdett nap után 75.000.- Ft plusz ÁFA, azaz, hetvenötezer forint plusz ÁFA
költségtérítést tartozik átutalással megfizetni.
A tételek átvételére a TLA Kft. által biztosított helyiségben kerül sor. A tételek átadását
követően az egyes tételek vonatkozásában a kárveszély és a felelősség a nyertes pályázót
terhelik. Az átadás átvétel főszabály szerint tételesen történik. Amennyiben a nyertes
pályázó ezt elmulasztja vagy nem tart rá igényt, úgy a tételes átvétellel nem érintett
göngyölegek, valamint alkotások vonatkozásában sem a hiány sem pedig az egyes tételek
állapota alapján kifogással, kártérítési igénnyel, vagy bármilyen további polgárjogi
igénnyel nem élhet a TLA Kft. felé. A pályázó az átvétel során, a TLA Kft.
megbízottjának jelenlétében, ellenőrizheti a műtárgyak meglétét és állapotát is.
A műtárgyakat a TLA Kft. szakszerű tárolásukra alkalmas dokumentumtároló, fiókos
lemezszekrényekben, vagy ládakeretes raklapon (göngyöleggel együtt) adja át. Az átadott
göngyölegek után, a TLA Kft. az alábbi díjat számítja fel. A göngyölegek díja nem
számít bele az ajánlattétel összegébe, azt azon felül, és átutalással fizetendő:
5 db fiókos A0-ás lemezszekrény
10 db fiókos A1-es lemezszekrény
25 db zárható ládakeretes raklap

180.000.- Ft + Áfa / db
226.000.- Ft + Áfa / db
25.500.- Ft +Áfa / db

Az átadás-átvételről a felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben tételesen
megjelölik az esetleges eltéréseket. A jegyzőkönyv lezárást követően a pályázó a
műtárgyakat maradéktalanul elszállítja.
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15. Az esetleges leltári eltérések kezelése:
Amennyiben az átadás-átvétel során a felek hiányt észlelnek (tehát valamely a
tenderfüzetben és a vételi ajánlatban szereplő műtárgy nem fellelhető) akkor a vételárat a
nem fellelhető műtárgyak vételi ajánlatban megjelölt értékeinek összegével csökkentik.
Erről az összegről a TLA Kft. jóváíró számlát készít és az árkülönbözetet 8 napon belül a
pályázó bankszámlájára visszautalja.
Amennyiben a hiány a tételek darabszámában meghaladja a teljes megnyert állomány
2%-át, vagy a tárgyak vételi ajánlatban megjelölt összértékében az 5%-ot, a pályázó
elállhat a vételi szándékától és a teljes vételárat, valamint a tenderfüzet árát
visszakövetelheti. A TLA Kft. jóváíró számlát készít és a visszajáró összegeket 8 napon
belül a pályázó által írásban megjelölt bankszámlájára átutalja.
16. A pályázat időrendje
1. Tenderfüzet megvásárlása határideje: 2021. április 30. 16:00 óra
2. Ajánlat benyújtásának és az ajánlati biztosíték megfizetésének határideje: 2021. május
14. 16:00 óra
3. Ajánlatok bontása: 2021. május 17. 13:00 óra
4. A kiértékelési jegyzőkönyv elkészítése: 2021. május 19. 16:00 óra
5. Ajánlattevők értesítése: 2021. május 20. 16:00 óra
6. Adásvételi szerződés megkötésének határideje: 2021. május 27. 16:00 óra
7. Vételár megfizetésének határideje: adásvételi szerződés aláírásától számított 3
munkanap
8. Ingóságok birtokba adása: vételár megfizetésétől számított 8. napon kezdődhet meg és
az Adásvételi szerződés 5 pontjában meghatározott időtartamot vehet igénybe
Budapest, 2021. április 16.

Virág Attila
Üzleti divízió ügyvezető,
TLA Vagyonkezelő és -hasznosító Korlátolt
Felelősségű Társaság

Mellékletek:
1. TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
2. NILATKOZAT A FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRE VONATKOZÓAN
3. NYILATKOZAT AJÁNLATI KÖTELEMRŐL
4. IGAZOLÁS AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK MEGFIZETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSÉRŐL
5. NYILATKOZAT BANKSZÁMLA ADATRÓL
6. NYILATKOZAT A PÁLYÁZATI FELTÉTELEK TUDOMÁSULVÉTELÉRŐL
TLA Kft. Pályázati felhívás. Hivatkozási szám: TLA2021-PF001
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1. számú melléklet

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Alulírott …………….. (szül.: ...................., 19 ....................., an.: ...................., lakcím:
.....................)

VAGY

Alulírott …..…………….., mint a ……………………. Kft (székhely: ....................,
Cg......................, adószám: ....................) törvényes képviselője

kijelentem, hogy a TLA Vagyonkezelő és Hasznosító Kft. (a továbbiakban: Pályázatkiíró)
tulajdonát képező kortárs művészeti alkotásból álló csomag értékesítésére kiírt zártkörű,
„TLA2021-PF001” kóddal megjelölt meghívásos pályázaton a kiírótól származó és
tudomásomra jutott mindennemű információ üzleti titkot képez, melyet időbeli korlátozás
nélkül megtartok/unk.
A titoktartási kötelezettség alapján a tudomásomra/unkra jutó üzleti titkot vagy egyéb tényt,
információt vagy adatot (a továbbiakban: Üzleti Titok) a Kiíró írásbeli felhatalmazása nélkül
nem adom/juk ki harmadik személynek, és jogtalanul nem használom/juk fel.
Kijelentem/jük, hogy az Üzleti Titok megtartásának kötelezettségét megértettem/tük, és az
Üzleti Titok megsértésének jogkövetkezményeivel tisztában vagyok/vagyunk.

Kelt: Budapest, 2021. ……….…..

cégszerű aláírás

olvasható név
TLA Kft. Pályázati felhívás. Hivatkozási szám: TLA2021-PF001

8

2. számú melléklet

NYILATKOZAT
ARRÓL,
AMELY

HOGY

A

PÁLYÁZÓNAK

MEGGÁTOLHATJA

ABBAN,

TUDOMÁSA

NINCS
HOGY

A

TLA

OLYAN

KFT.-NEK

KÖRÜLMÉNYRŐL,

BENYÚJTOTT

VÉTELI

AJÁNLATBAN VÁLLALT FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGNEK ELEGET TEGYEN.

Alulírott, kijelentem, hogy ellenem / az általam képviselt jogi személy ellen* nem folyik
végrehajtási vagy felszámolási eljárás, olyan bírósági eljárás, mely a fizetési képességemre
kihat. Kijelentem, hogy nekem / az általam képviselt jogi személynek* nincs köztartozása
vagy adók módjára behajtható tartozása.

Kelt: Budapest, 2021. ……….…..

cégszerű aláírás

olvasható név

*: a nem kívánt részt húzza át!

TLA Kft. Pályázati felhívás. Hivatkozási szám: TLA2021-PF001
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3. számú melléklet

NYILATKOZAT
AJÁNLATI KÖTELEMRŐL

Alulírott, kijelentem, hogy a TLA kft. tulajdonát képező kortárs művészeti alkotásból álló
csomag értékesítésére kiírt zártkörű, „TLA2021-PF001” kóddal megjelölt meghívásos
pályázatban szereplő műtárgyak értékesítésére vonatkozó vételi ajánlatomat a pályázatban
közölt beadási határidőt követő 60 napig fenntartom.

Kelt: Budapest, 2021. ……….…..

cégszerű aláírás

olvasható név

*: a nem kívánt részt húzza át!

TLA Kft. Pályázati felhívás. Hivatkozási szám: TLA2021-PF001
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4. számú melléklet

IGAZOLÁS
AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK MEGFIZETÉSÉNEK TELEJSÍTÉSÉRŐL

(Befizetési bizonylat, vagy számla és terhelési értesítő másolata.)

Kelt: Budapest, 2021. ……….…..

cégszerű aláírás

olvasható név

TLA Kft. Pályázati felhívás. Hivatkozási szám: TLA2021-PF001
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5. számú melléklet

NYILATKOZAT
BANKSZÁMLA ADATRÓL

Alulírott, kijelentem, hogy a TLA kft. tulajdonát képező kortárs művészeti alkotásból álló
csomag értékesítésére kiírt zártkörű, „TLA2021-PF001” kóddal megjelölt meghívásos
pályázat kapcsán esedékes esetleges visszafizetéseket az alábbi, …………….…... banknál
vezetett HUF devizanemű,

-

-

számlaszámú folyószámlára kérem teljesíteni.

Kelt: Budapest, 2021. ……….…..

cégszerű aláírás

olvasható név

TLA Kft. Pályázati felhívás. Hivatkozási szám: TLA2021-PF001
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6. számú melléklet

NYILATKOZAT

Alulírott, kijelentem, hogy a TLA kft. tulajdonát képező kortárs művészeti alkotásból álló
csomag értékesítésére kiírt zártkörű, „TLA2021-PF001” kóddal megjelölt meghívásos
pályázat pályázati felhívását és a tenderfüzetét elolvastam, értelmeztem és az abban írt
feltételeket tudomásul vettem. Kijelentem továbbá, hogy a pályázati felhívás alapján tett vételi
ajánlatot a tenderfüzet és a pályázati felhívás ismeretében tettem.

Kelt: Budapest, 2021. ……….…..

cégszerű aláírás

olvasható név

TLA Kft. Pályázati felhívás. Hivatkozási szám: TLA2021-PF001
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