
1. számú melléklet

pĺĺy ĺzĺTI FELHĺvÁ,s

ÁItandó piaci ńľusítóhely béľbeadásáról

A Jőzsęfvttosi Gazdálkodási Központ Zft, Új Teleki téľi Piac és Termelői Piacok Divĺzió

(1086 Budapest, Teleki tér 3.), mint a Budapest VIII. keľiilet,35I23ltI he|yrď1zi szám a|att

kialakított, a tęrmészętben a Budapest VIII' kerület, Teleki Lász|ó tér 3. szátn a|attta|á|ható

Ú3 ľeleti téri Piac üzeme1tetője (a továbbiakban: Üzemelteto) nyílt páiyźľzatot hiľdet azÚi

Teleki téri Piach oz tartoző Kaľácsony Sándoľ utcai jáľdaszakaszon, állandó jellegÍĺ'

fahánza| (a továbbiakban: Béľlemény) töľténő kiteleptilés keľetében tiiľténő piaci

árusításľa.

A béľlő, vagy a Jizsęfuárosi Gazdálkodási Közpo fi Zrt, által biztos ított fahäzat, vagy a saját

maga á]tal hozott fahćuatveheti igénybe piaci arusítás céljából. Amennyiben a bérlő amaga

éita| hozott fahtlzban szeľetne piaci aľusítást fotýatni, akkoľ az épĺtéstlggyel összefiiggo

egyes helyi onkoľrrrarryzati hatósági eljáľások ľészletes szabá|yafuől szóló Budapest Főváľos

VIII. keľület Józsefvarosi onkormányzatKépviselo-tęstületének 5lz0I3. (n'10.) önkormány-

zatí reĺđelętében szabá|yozott tetepülésképĺ bejelentési etjárást kell lefolytatnĺa.

1. Egytisszegíĺ mĺnĺmális betépésĺ díj: minimum 300.000,- Ft + ÁFA, alrrely egy

összegben, a béľleti szerzođés megkötését kovető i 5 napon belül teljesítendő.

2. A folytatandó tevékenység és a béľletĺ díj tisszege:

- büfé, faiatoző(melegkonyhával) iizemeltetése: 5.000 Ft l m2 / hó + ÁFA

A pá|yázat nyertese megszerzi az aďott alapteľületen feláltított fahaz béľleti jogát a

birtokbavétel napjától kezdőđő időponttól, határozat|an időľe' A béľleti szerződést a

Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefvaľosi onkormanyzatta|, mint bérbeadóval (a

továbbiakban: Béľbeadó) köti meg a nyertes páIyaző. A nyertes páIyáző a Béľleményt

(fahazat) albérletbe nem adhatja.

3. Jelentkezési hatáľĺdő, pá./ryázat leadásĺ határideje:

20t6. szeptembeľ 6. . 12.00 óľa

Jelentkezés helye: Ú1 ľelelĺĺ téľĺ Pĺac (1086 Budapest, Teleki LźszIő tér 3')

Jelentkezés módja: A'páIyázatzőĺtborítékban adható be. ApáLytľat nyelve magyar.

4. Apá.J.yánat kiitelező elemei:

a) Nyilatko zat, me|yben a pźiyźuó vállalja a faház büfé, falatozó (melegkonyhával)

tizletkor célj ara tĺjrténő hasznosítást.

b) A betépési díj megfizetésének vä|laläsźra szóló nyilatkozat.
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5. Apá|yázathoz ktitclezően csatolandó melléklctck:

a) Érvényes vállalkozói igazo|vźny, gazdasági táľsaság esetén 30 napnál nem ľégebbi
cégkivonat, amely igazolja, hogy a táľsaság a meghiľdetett tevékenység folytatásáľa
jogosult és 30 napnál nem ľégebbi a|áírási címpéldány.

b) A folytatni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyek másolata.

c) A páIyázőt meghatalmazott is képviselheti, ęz esetben a meghatalmazásĺak
közokiratba, vagy teljes bizonyító eľejrí magánokiratba foglalása sztikséges, és a
me ghatalm azást a p áIy ázathoz csato lni kel l .

d) Nyilatkozat arua vonatkozóan, hogy a gazdasági taľsaságnak, egyéni vállalkozónak
nem áll fenn adó-, vám- és illetéktaľtozása.

6' A páIyäző az ajtnlattételi hataridő |ejarÍaig módosíthatja vagy visszavonhatja pá|yázati
ajtnlatát. Az ajánlattételi hataridő lejártát követően a benyújtott ajanlatok nem
módosíthatók.

Hiánypótlásra a benyújtott pá.Jyá.zatok bontását ktivetően egy alkalommal van
lehetőség' a p á.Jy ázat lebonyo lítá sát v égző szerv ezet értesítés e alapj án.

A páiyázat elbíľálásának szempontja: a legmagasabb összegű belépési díj, amely nem
lehet kevesebb, mint 300.000,.F.t + ÁFA.

Azonos elbírálás esetén előnyt jelent,Ila aVIII. kerületben ľegisztľált egyéni vá||alkoző,vagy
székhellyel ľendelkező gazdasági tarsaság nyújtja be pá|yázatot. Ha ez alapjtn is azonos
lenne az e|bírá|ás (tehát ha aptllyazati ajźn|atokban megjelölt belépési díj összege egyenlő és

mindkét - vagy több - pá|yaző a VIIL kerületben ľegisztrált egyéni vállalkozó vagy
székhellyel rendelkező gazdasźryi tarsaság), akkor a nyertes pá|yaző az, aki időben korábban
nffi totta be a pá|y ánatot.

A nyertes visszalépése esetén a Bérbeadó apźt|yazat soron következő helyezett1ével kclti meg
abérleti szęrzódést.

Apá|yazatok bontásaľa 20|6. szeptembet 6-án 16.00 órakor keľĹil soľ tLz Ú; ľeletĺ téri Piac
Itođájában (1086 Budapest, Teleki Lász|ő tér 3). Apá|yázat bontása nyilvános.

A nyertes páIyazőt a Béľbeadó Képviselő-testriletének Varosgazdálkodási és Pénziigyi
Bizottságanak döntését követő en postai úton éľtesítj iik.

7. A nyeľtes pá|yázőval a Béľbeadő a béľleti szeľződést a Béľbeadó Képvĺselő-
testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elíizetes hozzájárulása esetén

kiiti meg. A bérleti szeľződés főbb taľtalmi elemei:

a) a belépési díj megfizetése a szerzőđésbenrész|etezett feltételek szerint,

b) bérlęti díjťlzetési kcjtelezettség kezdete a szeruőđéskötés napjától,

c) 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvađék megfizetése a Bérlemény
b irtokbaadásĺának napj ti g,
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d) Bérlő a havi bérleti díjat havonta előľe, atárgyhőnap 15. nap.iáig köte|es mcgĺ.izetlli
B éľbeadó bankszáml ájár a,

e) határozat|arl idejri bérleti jogviszony kikotése,

Đ a Bérlőt uzemeltetési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettség nem teľlreli, a béľleti
díjon felül - a Bérbeadó Képviselő-testĹiletének 404120|3. (XI.06.) számú
hatőĺozatának 5. a) pontjában foglaltaknak megfelelően - csak a tény|egesen mért
fogyasztások és hasznáiat alapján továbbszám|ázott elektromos 6ram, ivővíz,
valamint a piac izeme|tetéséből eľedő zöldhulladék-, Szerves eredetű hullađék-,
kommunális hulladék Bérlő által leadott és az |Jzeme|tető á|ta| nyilvántaľtott
mennyiség szál|ítás díj át kell megfizetni,

g) a BérIő a bérleti szerzodésben foglalt kötelezettségei vá||a|ására kozjegyzó e|őtt
egyoldalri kötelezettségvállalási nyilatkozatot ír a|á. A Bérlő tudomásul veszi, hogy
amernyibeÍL az egyoldalú köte|ezettségvá,llalási nyilatkozatot a bérleti szeľződés
a|áírását kcivető 60 napon belül nem fuja a|á, a Bérbeadónak a Bérlő kijelöléséľől
s zól ó j o gny i|atko zatákoz v a|ő kötötts ége me gs zűnik,

h) aBér|o a Bérleméný albérletbe nem adhada.

Amennyiben a pá|yázat nyertese a bérleti szeľződést nem írja a|á az elbírálástól számított 15
napon belül (ogvesztő határidő), a Bérbeadó a soron k<ivetkező legelőnyösebb ajánlatot
tevővel jogosult a szerződést megkĺitni.

Apáiyázattal kapcsolatos további információ azUj Teleki téri Piac irodájában kéľhető (1086
Budapest, Teleki Lász|ó tér 3.).

J9len pályázati felhívás kifiiggesztésre kerül a Polgármesterĺ Hivatal hĺrdetőtábláján és az
Uj TelekÍ téľi Piacon eľre a célra ľendszeľesített hiľđetőtáb|áján, továbbá
megielenítésľe keľül a wwwjozsefvaľos.hu honlapon.

Budapest, f016. augasztus 2f.

dr. Pesti Ivett

igazgatőság elnöke
Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizp ont 7'fi.
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