
pĺĺyĺzĺľI ľnI,HÍvÁs

PiacÍ áľusítóhely bérbeadásáľól

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kĺĺzpoft Zrt. Úi ľeletĺ téri Piac és Termelői Piacok Divíziő
(1086 Budapest, Teleki tér 3.), mint a Budapest VIII. kerĹilet,35I23/t1 helyľajzi szám a|att
kialakított, a természetben a Budapest VIII' kerület, Teleki Lász|ő tér Í. szám a|attta|álhatő
Ú3 ľeleti téri Piac üzemeltetoje (továbbiakban: Üzemeltető) nyilvános pályázatothirdet az
Ú1 ľ.l"l.ĺ téri Pĺac J3 jelű, 10 m2 alapterüIetű piaci iizlethetyiség béľtetÍ jogának
megszerzésére.

1'. Egyłisszegű mĺnÍmálÍs bľuttó belépésÍ díj: minimum 500.000,- Ft + ÁFA, amelynek
első részlete (30vo) a biĺtokbavételkor, a fennmaradő 70vo abér|eti szerződés megkötését
követő hónaptól kezdve két éven keľesztĹil, havi részletfizetéssel teljesítendő, azzaI,hogy
három hónapot meghaladó hátra|ék esetén egycisszegben esedékessé válik a fęnnmaradó,
ki nem ťlzetett összeg.

2' Az tizlethelyĺségben folytatandó tevékenység és a bérletĺ díj összege:

a, cukrászati készítmény, édesipari termék és helyszínen stitött cukľászati teľmékek,
1.300 Ft + AFNmzthő

b, egyéb éIelmiszeľ (magok, aszalványok, fűszerek) 2.5OO Ft + ÁFA/m2lhó

c, kozérzetjavítő és étrend-kiegészítő termék (biotermékek, egészséges táplálkozáshoz
tartoző élelmiszerek, étľend-kiegészítők) 2,5OO ft + ÁFA/mzlhó

d, kézmúves tej és tejtermékek 1.300 Ft+ AFNmzĺhó

e, kisállat eledel-, felszerelés 2.5oo Ft + ÁFA/mzlhó

f, cipőjavítás, kulcsmásolás 2.500 Ft+ AFNnŕĺhő

g, postai tevékenység 5.000 Ft+ ĺFNnŕĺhő

h, ipaľci}J< jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 2.500 Ft + AFl'/fiŕĺhő

ApáLyázat nyertese megszerzi az adott Ĺizlethelyiségbér|etijogát a szerződéskötés napjától
batározat|an Ídőre' A bérleti szerződést a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosi
onkormĺányzat(atovábbiakban: Bérbeadó), mint Béľbeadó köti meg a nyeľtes pá|yázóva|.

3. .IelentkezésÍ hat,áridíĺ, páiy ázat |eaĺtási h afáľiĺ|eje:

2016. októbeľ 2l.. t2.00 6ra

Je|entkezés helye: Ú1 ľ"lel.ĺ térĺ Pĺac (1086 Budapest, Teleki Lász|őtér 1.) .

Jelentkezés módja: Apályázatzártborítékban adható be. Apályázatnye|vemagyar.

4. A páiyánatkőte|ező elemeĺ:

a, Folytatni kívánt kereskedelmi tevékenységi kör leíľása I
Ĺ/1ł ,'/

b, A belépési díj megfizetésének vállalásálra szóIó nyilatkozat (minimum 50.000 FtJfi:p ł/
Ár,łl
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5' A páiyázathoz ktitelezően csatolandó mel|ékletek:

a, Érvényes vállalkozői igazo|vány, gazđasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonat, amely igazo|ja, hogy a társaság a meghirdetett tevékenység folytatására
jogosult és 30 napnál nem régebbi a|áÍtási címpé|dány.

b, A folytatni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyek másolata.

c, A páIyázaton résztvevőt meghatalmazott is képviselheti, ez esetben a meghatalmazást
közokiratb a, va1y teljes bizonyító erejtí magánokiratba kell foglalni, és azt a pźlyázathoz
csatolni szükséges.

d, Nyilatkozat arĺa vonatkozóan, hogy a gazđasági társaságnak, egyéni vállalkozónak
nem áll fenn adó-, vám- és illetéktartozása.

6. A páIyáző az aján|attételi határidő \ejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pá|yázati
aján|atát. Az aján|attéteLi határidő |ejźtĺtát követően a benyújtott ajánlatok nem
módosíthatók.

Hiánypĺótlásľa a benyújtott páIyázatok bontását követően egy alkalommal van lehetőség
a páty áaat lebonyolítá sáú végző szerv ezet éľtesítése alapján.

A' páiyázat elbírálásának szempontja: a legmagasabb összegű belépésĺ díj, amely nem
lehet kevesebb, mĺnt 500.000,. Ft + Áľĺ..

Azonos elbírálás esetén előnyt jelent, ha a VIII. kerületben regisztľált egyéni vállalkozó, vagy

székhellyel rendelkező gazdasźĺgi táľsaság nyujt be pályázatot. Ha ez alapján is azonos lenne
az elbíráIőts (tehát ha a páLyáłzatí ajánlatokban megjelölt belépési díj összege egyenlő és

mindkét - vagy több - páiyázó a VIII. kerületben regiszttá|t egyéni vźll.akoző vagy
székhellyel rendelkező gazdasági tĺársaság), akkor a nyertes páIyázó az, aki időben korábban
nffi totta be a pály ázatot.)

A nyertes visszalépése esetén a Béľbeadó apáiyázat soľon ktivetkező heIyezettjével kĺiti meg

a béľleti szeruoďést.

Apáiyázatok bontásáĺa2016. október ZI-én,16.00 órakor kerĹil sor az Ú; ľeleti téri Piac
Iĺodájábarr (1086 Budapest, Teleki Lász|ő tér 1.) Apáiyázat bontása nyilvános.

A nyertes pá|yázőt a Bérbeadó Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága dĺintését k<jvetően

postai úton értesítjfü.

7. A nyertes páůyán,őval Béľbeadó a béľleti szerződést a Béľbeadó Képviselő.
testületének Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bĺzottsága előzetes hozzájára|ása
esetén kötĺ meg. A béľletĺ szeľződés főbb tartalmi clemei:

a) belépési díj etső részletének (30 7o) megfizetése a bérleti szeruődés megkötéséig,

továbbá a fennmaradô 707o részletekben történő megfizetésę a szerzőđés megkĺitését
követő hónaptól kezdve két éven belül,

b) 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegrĺ óvadék fizetése hat havi egyenlő ľészletben.

Az óvadék első részletét Béľlőnek a bérleti szerzódés megkĺitéséig kell megfizetnie,

az óvadék ferľrmaradő részét minden hónap 10. napjáig'

c) bérleti díjfizetési kötelezetts ég kezdete a szerződésk<ités napj ától,

'':'+



d) hatfuozatlan idejű bérleti jogviszony,

e) a Bérlő a havi bérleti díjat havonta előľe, a tárgyhónap 15' napjáig köteles megfizetni
Béľbeadó részére.

f) üzemeltetési díjat nem kell fizetni, a bérleti díjon felü| a Bérbeadó Képviselő-
testületének 4o4ĺ2o 13. (XI.06. ) számű hatfuozatában foglaltaknak megfeleloen csak a
ténylegesen mért fogyasztások és hasznáiat a|apjan továbbszám|ázott elektľomos
áram, ivővíz, fűtésszolgáltatás díját, valamint a piac üzemeltetéséből eredő
zĺildhulladék-' szeľVes eredetű hulladék-, kommunális hulladék Bérlő által leadott és
azizeme|tető álta| nyilvantartott mennyiségszái|ítás díját kell megfizetni.

g) a Béľlő a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségei vá||a|ására közjegyzo eIótt
egyoldalú kötelezettségvái|a|ási nyilatkozatot fu alá. A Bérlő tudomásul veszi, hogy
amennyiben az egyo|dalú kötelezettségvál|alálsi nyilatkozatot ajelen béľleti szerződés
a|áírásált követő 60 napon belül nem íĄa aIá, a Béľbeadónak a Bérlő kijelöléséről
szóló j ognyilatkozatáh oz v a|ó kötöttsége megszűnik.

Amennyiben apá|yázat nyertese a bérleti szerződést nem írja aIá az elbírálástól számított 30
napon belül (ogvesztő hatőľidő), ebben az esetben az LJzemeltető a soron következő
legelőnyösebb ajĺánlatot tevővel jogosult a szerződést megkcitni. A szetződés megkötésére
ebben az esetben is vonatkozik a 30 napos hatáľidő'

Apályázattal kapcsolatos további információ az Úi ľeleki téri Piac iľodájábarr kérhető (1086
Budapest, Teleki LászIó tér 1.)

Jelen pá|yálzati fe|hív6ts kifiiggesztésre kerül a Polgármesterĺ Hĺvatal hĺľdetőtábláján és az
Ú; ľeletĺ téri Piacon erre a céIľa ľendszeresített hĺľdetőtáb|án, továtbbá megielentetésľe
keľĺil a wwwjozsefvaros.hu és wwwjgk.hu honlapon.

Budapest, 2016. október 5.

dľ. Pesti Ivett
igazgatóság elnĺike

Józsefuárosi Gazdálkodási Közp ont Zfi.
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