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Állandó pÍaci áľusítóhely béľbeadásáľól

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kcizpont zrt, Úi Teleki téri Piac és Teľmelői Piacok Divízió
(1086 Budapest, Teleki LászIő tér 1.), mint a Budapest VIII. kerület,35|23l||he|yrajzi szám
alatt kialakított, a természetben a Budapest VIII. kerülęt, Tęlęki Lálsz|ő téľ 1. szám alatt
taIálhatő Ú1 ľeleti téri Piac üzemeltetője (a továbbiakban: Üzeme|tető) nyílt páilyázatot
hĺľdet azui Teteki térÍ Piachoztaĺtoző Karácsony Sándoľ utcai jáľdaszakaszon, áIlandó
jellegĺĺ' fahánza| (a továbbĺakban: BéľIemény) történő kĺtelepülés keľetében történő
piaci árusításľa.

A bérlő, vagy a Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. által biztosítottf'aházat, vagy a saját
ma$a áita|hozottfaházat veheti igénybe piaci árusítás cé|jáhő|. Amennyiben a bérlő a maga
áLllta|hozottfahá,zban szeľetne piaci árusítást folytatni, akkor az építésuggyel összefiiggő egyes
helyi önkormányzati hatósági eljárások ľészletes szabá|yairől szóló Budapest Fővráros VIII.
kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtiletének 5t2o13. (II.10.) cinkormányzati
ľendeletében szabá'|yozott tetepülésképi bejelentésĺ eljáľást keII lefolytatnia.

t. Egyłisszegiĺ mÍnimálÍs belépésĺ dii: minimum 300.000,- Ft + ÁFA, amelynek első
Ész|etét (3Üvo-ált) a Bér|ő biĺokbavételkoľ, a feĺľrmaradó 70 vo-át pedig a bérleti
szerződés megkötését kĺjvető hónaptól kezdve, két éven keresztül havi részletfizetéssel
köteles teljesíteni azza|, hogy három hónapot meghaladó hátra|ék esetén egytlsszegben
esedékessé válik a fennmaradó, ki nem ťlzetett összeg. A Bérlő dönthet úgy is, hogy a
belépési díj at biĺokbavételkoľ, egyösszegben fizeti meg.

2. A folytatandó tevékenység és a béľIeti dii iisszege:

- büfé, falatoző (melegkonyhával) üzemeltetése: 5.000 Ft t m2 t nó + Áľ.ł,

A pá|yázat nyeľtese megszerzi az adott alaptertileten felá||ított faház bérleti jogát a
birtokbavétel napjától kezdődő időponttól, határozatlan ĺdőľe. A bérleti szerzodést a
Budapest Fővĺíľos VIIL kerület Józsefvárosi onkormányzatta|, mint béľbeadóval (a
továbbiakban: Bérbeadó) köti meg a nyertes pá|yáző. A nyeľtes pályáző a Bérleményt
(fahazat) albérletbe nem adhatja.

3. Jelentkezésĺ haüáľĺdő, páiyánatleadási haüárĺdeje:

2016. október 21. - 12.00 őra

Jelentkezés helye: Ú1 ľeleľĺ téľi Pĺac (1086 Budapest, Teleki Lász|ótér 1.)

Jelentkezés módja: ApáIyázatzáĺtborítékban adható be. A pá|yázatnyelve magyaľ.

4. Apá.ilyáu;at kłitelező elemei:

a) Nyilatkozat, melyben a pá'|yázó váila|ja a faház büfé, falatozó (melegkoÍtyhával)
üzletkcĺr cé|játatörténő hasznosítást. u zi/
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b) A belépési díj megfizetésének vźi|a|ásáĺa szóló nyilatkozat.

5. !ĺ páiyázathoz kłitelezően csatolandó mellékletek:

a) Érvényes vállalkozói igazo|vány, gaz:dasőlgi társaság esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonat, amely igazo|ja, hogy a táľsaság a meghirdetett tevékenység folytaÍ'ására
jogosult és 30 napnál nem régebbi a|áírásí címpéldany.

b) A folytatni kívánt tevékenységhez szfüséges engedélyek másolata.

c) A pát|yźnót meghatalmazott is képviselheti, ez esetben a meghatalmazásnak

közokiratba, vagy teljes bizonyító erejú magánokiratba foglalása szĹikséges, és a
meghatalm azást a páiy ázathoz cs atolni kell.

d) Nyilatkozat arÍa vonatkozóan, hogy a gazdasági társaságnak, egyéni vállalkozónak
nem ál1fenn adó-, vám- és illetéktartozása.

6. A pá|yáző az ajźnlattételi határidő |ejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja páIyázati
ajariatát. Az ajőn|'attéte|i határidő |ejfutőtt követőęn a benýjtott ajánlatok nęm
módosíthatók.

Hĺánypótlásra a benyújtott páilyánatok bontását kłivetően egy alkalommal van lehetőség,
a páiyázat lebonyolítását végző szeĺvezet értesítése alapján.

A' pá.ilyár;at elbíráIásának szempontja: a legmagasabb łisszegű belépési díj, amely nem
lehet kevesebb, mĺnt 300.000,-Ft + Áľĺ,.

Azonos elbírálás esetén előný jelent, ha a VIII. keľületben regisztrált egyéni vźl|a|koző, vagy

székfiellyel rendelkező gazđasági társaság nyujÜa be pá|yázatot.Ha ez a|apján is azonos lenne

az e|bírálás (tehát ha a pá|yázatí ajőnlatokban megjelölt belépési díj összege egyenlő és

mindkét - vagy több - pá|yáző a VIII. keľületben regisztĺőit egyéni vőiLakoző vagy

székhellyel rendelkező gazďasági társaság), akkor a nyeľtes pályáző az, akí időben korábban

nyíj totta be a pźiy ázatot.

A nyertes visszalépése esetén a Béľbeadó apáiyázat soľon kĺivetkező he|yezettjével k<iti meg

a bérleti szerződést.

A pźIyázatok bontására 2oL6. októbeľ f|-éĺ 16.00 órakor kerĹil sor az vi Teleki téri Piac
hodájában (1086 Budapest, Teleki Lász|ő tér 1') Apáiyázat bontása nyilvános.

A nyeľtes páiyázőt a Bérbea.cló Képviselő-testiiletének Városgazdá|kodálsi és Pénzĺigyi
Bizottságának döntését kcivetően postai úton értesítjtik.

7. A nyeľtes pá.ilyánőval a Bérbeadó a bérletÍ szerződést a Béľbeadó Képviselő.
testületének YáľosgazdáIkodásĺ és Pénzügyĺ Bĺzottság előzeies hozzájáru|ása esetén

kiitĺ meg. A bérletĺ szerződés főbb tartalmi elemeĺ:

a) a belépési díj megfizetése a szerzodésben részletezettfeItéte|ek szerint,

.\.:.:\\ b) bérleti díjfizetési kĺjtelezettségkezdete a szeruódéskötés napjától,

s'-'



c) 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegrĺ óvadék megfizetése a Bérlernény
b irtokb aad ás ának napj ái g,

d) Bérlő a havi bérleti díjat havonta előre, a tárgyhőnap 15. napjáig kciteles megfizetni
B érbeadó b ankszáml ájőlr a,

e) határozat|an idejíĺ bérleti jogviszony kik<itése,

Đ a Bérlőt uzeme|tetési díj megfizęÍésérę vonatkozó kötelezettség nem tęrhęli, a hérlęti
díjon felül - a Bérbeadó Képviselő-testületének 404/2013. (XI.06.) számú,
hatá,rozatának 5. a) pontjában foglaltaknak megfelelően - csak a ténylegesen mért
fogyasztások és használat alapjan továbbszám|ázott elektromos źrarĺl, ivővíz'
valamint a piac uzeme|tetéséből eredő zöldhulladék-, szerves eredetű hullađék-,
kommunális hulladék Bérlő által leadott és az LJzemeltetł| áita| nvilvántartott
mennyiség szállítás díját kell megfizetni,

g) a Bérlő a bérleti szeruódésben foglalt kötelezettségei vál|a|ására kozjegyzó elłĺtt
egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot ír a|á. A Béľlő tudomásul veszi, hogy
amennyiben az egyo|dalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot a bérleti szeruőđés
a|ákását kĺivető 60 napon belül nem írja a|á, a Bérbeadónak a Bérlő kijelöléséľől
szóló j ogny1|atkozatáůloz v a|ó kĺĺtĺittsége megsziĺnik,

h) a Bérlő a Bérleményt albérletbe nem adhatja.

Amennyiben apáiyázat nyertese a bérleti szerzodést nem írja a|áaz elbírálástól számított 15
napon beltil (iogvesztő hatfuidő), a Bérbeadó a soron következő legelőnyösebb ajránlatot
tevővel jogosult a szerződést megkcitni.

Apá|yázattal kapcsolatos további infoľmáció azvi Teleki téri Piac irodájában kéľhető (1086
Budapest, Teleki Lász|ő tér |.)

Ie|en pá|yánati felhívás kifliggesztésre keľtil a PolgármesterÍ Hĺvatal hĺľdetőtĺábláján és az
Ú1 ľeletĺ térĺ Piacon er're a célľa ľendszeľesített hĺrdetőt,áb|áján,továbbá megielenítésľe
keríil a wwwjozsefvaros.hu és www. jgk.hu honlapon.

Budapest, f0I6. október 5.

dr. Pesti Ivett

igazgatőság elnĺike
Józsefuár.osi Gazdálkodási Kĺizpĺlnt 7rt.
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