
Nyilvános, egyfordulós pá|yázati fe|hívás
tinkormányzati tulajdonú nem |akás cé|ú he|yiség bérbeadásáľa

Budapest Főváľos VII|. kerĹilet Józsefvárosi onkorm ányzat Képvise|ő-testÜletének
Yárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottsága .,,,.12017. (VII. l9.) számú határozata a|apján
nyilvános egyfordu|ós pá|yázatot hirdet a tulajdonát képező, a Budapest VIII. kerii|et, Bródy
Sándoľ u. 36. szálm a|atti,3649fl0lA/2he|yrajzi szám'ú,95 m2 a|apteľÜletű, fü|dszinti, nem lakás
cé|jfua szolgáló üzletheIyi ség bérbeadásáľa.

A Kiíró jogosu|t a veľsenyeztetési eljárást annak bárme|y szakaszźtban 'indokolás né|kĺi|
visszavonni, és erľől köteles hiľdetményt kiÍi,iggeszteni. A veľsenyeztetési eljárás visszavonása
esętén _ amennyiben a dokumentációt az aján|attevő ellenérték fejében kapta meg - a Kiíró
köteles az e||ęnértékęt visszafizetni. A pá|yázati dokumentáció el|enénékét a Kiíró ezen kívii|
semmilyen más esetben nem fizeti vissza.

1. A.pályánati kiíľás adatai

Apá|yánat kiírója:

A pá|y ázat lebonyo|ítój a :

Apá|yázat fajtája:

Apá|yázat célja:

A pály ánati doku men táciő ár az

Az aján|ati biztosíték iisszege iisszesen:

Az aján|ati biztosíték befizetésének módja'
számlaszám:

Budapest Főváros VIII. Keľület Józsefváľosi
Önkormányzat (|O1f Budapest, Baľoss u.

63-67.)
Józsefvárosi Gazdálkod é.si Központ ZrÍ,.

(1082 Budapest, Baross u. 63-67 .)

Nyi lvános, egyfordulós pźĺ|yźnat

Bérbeadás

20.000,- Ft + ÁFA
átutalás, a Józsefoáľosi Gazdá|kodási
Központ ZÍt, K&H Bank Zĺt.-nél vezetett
l0403387-00028859-00000006 szźtmil
szźm|ájára (megsegyzés rovat: helyiség
címe, megvásáľoló neve)

bľuttó 408.623'-Ft

átutalás, a Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt, K&H Bank Zrt.-nél vezetett
1 0403387-00028864-00000008 számtl
szám|éĄára

A' pá|yáuati dokumentáció megvásáľIásának
helye, ideje: pá|yázati dokumentíció árénak źtuta|ása

utĺín, ĺítutalrísi bizonylat bemutatósĺíval
Józsefu árosi Gazdálkod źsi Központ Zrt.
Kcľcskcdclmi Célú Bćľbcadási lroda
1083 Budapest, Or u. 8. I. em. 36. szoba
2017. jtĺlius 20-tól Ĺigyfelfogadási
időben.

deakne
Írógép
4. sz. mellékleta 625/2017. (VII.19.) sz.VPB határozat melléklete

deakne
Írógép



Az aján|ati b iztos Íték befizetés b eé ľkezésé n e k
hatáľideje:

A pźůy ázat |eadásának hatáľideje:

A pá|y ánatta I kapcsolatban további in foľmáció

kéľhető:

A pá|y ázatta | éľin tett i n gatla n m e gteki n th ető :

A pá|y ázat bontásának időpontj a

A pźiy ázat bontásának h elye :

A páiy ázat eľed m ényét megá llap ító szerv ezetz

Apá|yázat e|bíľálásának hatáľideje' és a
v árhatő eľedményh irdetés :

Apá|yázat nyelve:

2. A pá|yánattal éľintett Íngatlan:

20ĺ7. augusztus 14. 2400 óráig

20t7.aueusztus 16. 1700 óľáig

Józsefvárosi Gazdá|kod źsi Központ ZrÍ..

Keľeskedelmi Célú Bérbeadási Iroda
Tel.: 06-1 216-6962/101, i 104
2017. július 24. és 20|7. augusztus 11.
napjáig előzetes egyeztetés szükséges a
Józsefu árosi Gazdá|kodási Közpo nt Zrt-né|
(tel.: 06 1 210-4928, 06 1 210-4929)
(1083 Budapest, Tavaszmezó u,2.)

20!7. aueusztusZ2.

Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zľt.
1083 Budapest,Or u. 8. L emelet 36. szoba
Az aján|attevő vagy meghata|mazottja a
pźiyźnatok bontásán je|en lehet.

Y álrosgazdźllkodási és Pénzügyi Bizottság

2017. szeptember 22.

Magyar

36 hónapon
kęresztĹil: 107,250,-
37-60 hónap között

143.000,-

A Budapest Főváľos VIII. Kerülęt Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselo-testület 248ĺf0|3. (w.
19.) határozat 5. v) alpontjának értelmében a koľtĺĺľs ga|ériának az a|átbbi együttes kritériumoknak
kell megfelelnie:

- koľtárs művészeti profilú, azaz a képviselt miĺvészek nagyobb része koľtáľs művész,
- saját, á|Iandó művészkcjľrel rendelkezik,
- minimum 5 művészt képvisel,
- állandó kiáI|ítóhe|lye| rendelkezik, vagy báľmikor rendelkezett, ahol kizáľólag kortáľs

művészetet mutat be egyéb vendéglátói vagy kereskedelmijellegű tevékenység nélkül,
- egy évben minimum 4 kiállítást rendez nyilvános megnyitó eseményekkel,
- ahét minimum 3 napján nyitva tart,
- ingyenesen |átogatható a kiállítótere.
VáIlalni kell a 60 hónap határozott időre tĺjrténő bérleti szerződés megkötését.



Az aján|attevo váI|a|ja' |logy az áItala benyújtoÍt pá|yázati dokunrentációhoz csatol egy minimum
l0 o|dalas szakmai progľamot.

Pá|yáző tudomásu| veszi, hogy a bírá|őbizottsága Budapest Főváros VI||. Keriilęt Józsefvárosi
onkormányzat Képvise|ő.testü|et f48ĺ2013. (V|. 19.) határozata 5. pondának v.) alpontjában
meghatározott pá|yázati feltéte|ek te|jesĹi|ésén túl, vizsgá|ja a pá|yáző által benyújtott szakmai
programban fogla|tak is és ennek figye|embe vételévęl dönt a nyertes aján|aÍra vonatkozó javaslat
megtételéről a Kiíró fe|é.

Amennyiben egy helyiségre t<ĺbb érvényes páiyázat érkezne, a becsato|t szakmai programok
bírźiő bizottság á|ta|i értékelését követően, az értéke|és eredménye alapján kerĺ.il sor a nyeftes
pá|yáző személyére vonatkozó javas|at megtételre a Kiíró részére azza|, hogy amennyiben a bíráló
bizottság azonos pontľa értékeli az azonos helyiségre pěilyázők szakmai programjait, a végső
nyertes aján|ateldöntésére sorso|ás útján keľül sor.

Pá|yázőnak vállalnia kell, hogy a béľ|eti jogviszony időtaľtama a|att és azt követően nem élhet
bérbeszámítással, és az esetleges felújítási költségeit semmilyen jogcímen nem kovętelhető az
onkormányzattő|'

3. A' pá|yázat benyújtásának feltételei:

Lz aján|athoz benyújtandó nyilatkozatok, dokumentumok és igazo|ások tételes listáját'
valamint az aján|attal szembeni ľészletes foľmai és taľtalmi követe|ményeket a Józsefvárosi
Gazdálkodási Központ Zrt,1083 Budapest, Őľ u. 8. I. em. 36. szobájában megvásáľo|ható
pźiy ánati doku mentá ciő tarta|mazza.

A pá|yäző pá|yénatát zźrt, je|zés nélküli borítékban, l példányban köteles az aján|atok
benyrijtására nyitva álIó határidőben és helyen, az adott pá|yázaffa utaló jelzéssel, a pá|yázati
felhívásban meghatározott módon benyújtani.

Az ajánlattevőnek nyi|atkoznia kell, hogy a helyiségben milyen cé|ú
tevékenységet/tevékenységeket kíván folytatni. Amennyiben a pá|yáző olyan tevékenység
végzésére kíván tenni ajźln|atot, amely a vonatkoző jogszabá|yok alapján a he|yiségben nem
v é gezhető, a b e ad ott pá,|y źnata auto m at i ku san érv ényte l en.

A Nemzeti Vagyonról sző|ó 20| l. évi CXCVI. törvény 6. $ (8) bekezdése értelmében a páiyázat
a|apján megkötött béľleti szerződés, amelynek nemzeti vagyon a tárgya, a pá|yźzati kiíľástól,
il|etve a nyeľtes pźiyázattő| eltérő taľtalommal nem módosítható, kivéve a szerzódés időtaľtama
j o gszab á|yban meghatőr ozott me gho sszabb ításának esetét.

Az aján|attevo az ajáln|attéte|i hataridő LejártÁig módosíthatja' Vagy visszavonhatja pźilyázati
aján|atćtt, az aján|attéte|i hatáľidő |ejźrtat követően azonban a benyújtott ajánlatok nem
módosíthatők. Azaján|ati kötöttség azajźln|attételi határidő lejátának napjával kezdődik.

Az ajźtn|atok benyújtására csak személyesen, kézbesítőlfutár útján, vagy postai úton van
lehetőség. A postai riton tcjľténó ajźln|attétel esetében az ajőn|atnak legkésőbb az aján|attéte|i

hatźtridő |ejártaig meg kell érkęznię.

A Kiíľó kiköti, hogy jogosu|t a páiyźlzatot eredménytelennek nyilvánítani, amennyiben olyan
tevékenység végzése érdekében töľténő béľbevételi ajźn|at érkezik, amelyet az onkormányzat
nem preferál. Továbbá a Bonyo|ítő a páIyazati dokumentációban igényelt iľatokon és adatokon
túlmęnően is jogosult megvizsgálni az aján|attevők alkalmasságźi a szerzódés teljesítésére, és

ennek során a csatolt dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti.



A Kiíró az ajáriattéte|i határidőt indoko|t esetben egy alkalomma| meghosszabbíthatja, anlit_ az
indok megie|ölésével - a Kiíľás közléséve| megegyező helyeken, az ęĺedęti benyú.itási hatáľidő
|ejárta előtt legalább 5 nappal köteles hirdetményben megje|entetni.

Budapest,

Budapest Főváľos Józsefvá rosi on ko rmá ny zat megbĺzásá bó|
Józsefváľosi Gazdá|kodási Ktizp ont Zrt.



Nyilvános, egyforduIós pályázati fe|hívtĺs
iinkormányzati tulajdonú nem lakás cólrĺ helyisógek bérbcadására

Budapest Főváľos VtII. kerĺjlet Józsefvárosi onkorm ányzat Képvise|őtestiiletének
Yétrosgazdá|kodási és Pénzúgyi Bizottsága ...'.12017. (VII. l9.) számú hatfuozata alap.ián
nyilvános egyfordulós pá|yázatot hirdeĹ a tulajdonát képezo, Budapcst VIII. keľü|et' Bródy
Sándor u. 36. szám a|atti,3649210lAl3 he|yrajzi számu, 41 mf a|apterületii, ftjldszinti nem lakás
cé|jára szo|gá|ő üzletheIyiség béľbeadásáľa.
A Kiíró jogosult a veľsenyeztetési e|jźtrást annak bárme|y szakaszában indokolás nélkül
visszavonni, és eľről köte|es hiľdetméný kifiiggeszteni. A veľsenyeztetési eljáľás visszavonása
esetén - amennyiben a dokumentációt az ajźn|attevő ellęnéték fejében kapta meg _ a Kiíľó
köteles az e||enértéket visszafizetni. A pá|yázati dokumentáció e|lenértékét a Kiíró ezen kívül
semmilyen más esetben nem fizeti vissza.

|. A pá|yázafi kiíľás aĺlatai

Apá|yázat kiíľója:

A pá|y ánat lebonyo|ítój a :

Apá|yźnat fajtája:

ApźłJyá.zat célja:

A páiy ánati dokumen táciő ár a..

!ĺ pát|yánati dokumentáció megvásáľlásának
helye, ideje:

Az aján|ati biztosíték tisszege:

Az aján|ati biztosíték beÍizetésének módja'
számlaszám:

Az aián|ati biztosíték befizetés beéľkezésének
hatáľideje:

A, pá|lyázat leadásának határideje:

Budapest Főváľos VIII. Kerĺilet Józsefvárosi
onkoľmányzat (108f Budapest, Baross u.
63-67.)
Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zľt.
(l082 But'|apest, Baross u. ó3-ó7.)

Nyi lvános egyfoľdu lós páIy ázat

Bérbeadás

20.000,- Ft + ÁFA
átutalás, a Józsefváľosi Gazdálkodási
Központ Zrt, K&H Bank Zrt,-né| vezetett
l 0403387-00028859-00000006 számil
számlrájára (megjegyzés ľovat: helyiség
címe, megvásáľoló neve)

pźiyénati dokumentáció źrának ttuta|ása
uté.n, źúUta|źls i b i zonyl at bem utatasáva|
Józsęfu áľosi Gazdá| kod ási Központ Zrt,
Kereskedelmi Célú Bérbeadási Iľoda
1083 Budapest, ir u. 8. I. em. 36. szoba
2017. július 20-tól ügyféIfogadási
időben.

bľuttó 180.975'- Ft

átutalás, a Józsefuáľosi Gazdálkodási
Központ Zrt' K&H Bank Zrt.-né| vęzetętt
l 0403387-00028864-00000008 számil
szém|ájźtta

2017. aueusztus ĺ.4.2400 óráie

2017. augusztus 16. 1700 óľáĺe



A pá|y ázatta I ka pcso|atban továb bi in foľmá ció
kérhető:

A pá|y ázatta | éľi ntett ingatlan m egteki n th ető :

A pá|yźnat bontásának időpontja

A' pátly ánat bontásának helye:

A pál|yázat eľedményét megállapító szewezetz

Apá|yázat e|bÍľálásának határideje, és a
váľható eľedményhirdetés :

A páiyánat nyelve:

f . A' pál|y ázattal éľintett ingatlanok:

Jlzsefvárosi cazdáIkod ási Kozporft ZrL.
Kereskedellni Célú Bérbeadási Iroda
Tel.: 06-l 216-6962/l01, /104
2017. jú|ius 24. és f017. augusztus 1l.
napjáig e|őzetes egyezteÍés szükséges
Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zft-né|
(tel.: 06 1 210-4928,06 1 210-4929) (1083
Budapest, T av aszmező u. 2.)

2017. aususztus22.

Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.
1083 Budapest, Or u. 8. I. emelet 36. szoba
Az aján|attevő vagy meghatalmazottja a
pźiy ázatok bontásán j eIen lehet.
Y źrosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság

2017. szeptember 22.

Magyar

Bródy S. u.

36.

36 hónapon
keresztül:
47.500,-

37-60 hónap
között

63.333

180.975,-Fr

Budapest Főváľos VIII. Kerület Józsefuáľosi onkoľmźnyzat Képviselő-testü|et 24812013. (vI.
|9,) határozat 5. v) alpontja értelmében a kortárs galéľiának az a|źlbbi együttes kritéľiumoknak

kell megfelelnie:

- koľtiírs művészeti profilrĺ, azaz a képviselt művészek nagyobb ľésze kortáľs miĺvész,
- sajét, állandó művészkcjrrel rendelkezik,
- minimum 5 művészt képvisel,
- áIlandó kiállítóhellyel rendelkezik, vagy bármikoľ ľendelkezett, ahol kizźró|ag koľtĺĺľs
művészetet mutat be egyéb vendéglátói vagy keľęskedelmijellegű tevékenység nélkül,
- egy évben minimum 4 kiá||ítástrendez nyilvános megnyitó eseményekke|,
- ahét minimum 3 napján nyitva taľt,
- ingyenesen látogatható a kiállítóteľe.
Vállalni kell a 60 hónap határozott időľe ttiľténő béľleti szerződés megkötését

Az aján|attevő vállalja, hogy az általa benyújtott pźůyázati dokumentáciőhoz csatol egy minimum
I 0 oldalas szakmai programot.



Aján|af'tevo tuc|omá'slll veszi, hogy a híráló hiz'oÍÍság a Rrlclapes| Fíiváľos VIII. Kcrĺ.ilct
Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testi'ilet 248ĺ20|3. (V|. |9') hatáľozata 5. pontjának v.)
alpontjában meghatározottpá|yázati fe|tételek teljesĹilésén túl, vizsgálja a pá|ytnő álta| benyújtoĺ
szakmai pľogramban fog|a|tak is és ennek figye|embe véte|éve| dĺjnt a nyertes aján|atra vonatkozó
javaslat megtételéľől a Kiíró fe|é.

Amennyiben egy he|yiségre tobb érvényes pá|yázat érkezne, a becsatolt szakmai progľamok
bírá|ó bizottság álta|i éľtékelését kcjvetően, aZ értéke|és eredménye a|apján kerül sor a nyertes
aján|attevo szemé|yére vonatkozó javaslat megtételre a Kiíró részére azza|, hogy amennyiben a
bírá|ő bizottság azonos pontra éľtékeli az azonos helyiségre pá|yŕnők szakmai progľamjait, a
végső nyertes aján|ate|döntésére soľsolás útján kerül soľ.

Ajánlattevőnek vállalnia kęll, hogy a bérletijogviszony időtartama a|att és azt követően nem élhet
bérbeszámítással, és az esetleges felújítási költségeit semmilyen jogcímen nem követe|hetó az
onkoľmányzattő|.

3. A pá|yánat benyújtásának feltételei:
Az aján|athoz benyújtandó nyi|atkozatok, dokumentumok és igazo|ások téte|es listáját,
valamint az aján|attal szembeni ľész|etes foľmai és tartalmi követe|ményeket a Józsefvárosi
GazdáIkodási Kiizpont Zrt.1083 Budapest, Őľ u. 8. I. em. 36. szobájában megvásárolható
pá|y ázati d o ku m entá ció tar ta|mazza.

A péiyaző pá|yázatát zárt, je|zés né|küli boľítékban, l példányban köte|es az aján|atok
benyújtására nyitva álló határidőben és helyen, az adoÍt péiyźnatra uta|ó jelzésse|, a pá|yánati
fęlhívásban me ghatározott módon benyújtan i.

Az ajánlattevőnek nyi|atkoznia kell, hogy a helyiségben milyen cé|ú
tevékenységet/tevékenységeket kíván folytatni. Amennyiben a pá|ytnő olyan tevékenység
végzésére kíván tenni ajánlatot, amely a vonatkoző jogszabźtlyok alapján a helyiségben nem
v égezhető, a beadott pźúyázata automatikusan éľvénytelen.

A Nemzeti Vagyonľól sző|ő 201r l. évi CXCVI. töľvény 6. $ (8) bekezdése értęImében a pä|yázat
a|apján megkötött béľleti szerződés, amelynek nemzeti vagyon a télrgya, a pěiyá.zati kiírástól,
illetve a nyeľtes pá|yázattő| eltéľő taľüalommal nem módosítható, kivéve a szerzodés időtaľtama
j ogszabályban meghatározott meghosszabbításának esetét.

Az ajźn|attęvo az ajánlattételi hatáľidő |ejártaig módosíthatja, vagy visszavonhatja pźúyázati
ajźn|attĺ, az ajánlattételi hatáľidő |ejártát követően azonban a benyújtott ajánlatok nem
módosíthatôk. Azajőn|ati kötöttség azaján|attétęli hatáľidő |ejáľtának napjźwa| kezdődik.

Az aján|atok benyújtásáľa csak személyesen, kézbesítő/futźt tltján, Vagy postai úton van
lehetőség. A postai úton történő aján|attétel esetében az aján|atnak |egkésőbb az aján|aľtételi
határidő |ejártaig meg kell étkęznie.

A Kiíró kikoti, hogy jogosult a pályázatot eľedménytelennek nyilvánítani, amennyiben olyan
tevékenység végzése érdekében töľténő béľbevételi ajén|at érkezik, amelyet az onkormźnyzat
nem prefeľáI. Továbbá a Bonyolító a pő|yézati dokumentációban igényelt iratokon és adatokon
túlmenően is jogosult megvizsgálni az aján|attevők alkalmasságéú a szęrzodés teljesítésére, és
ennek során a csatolt dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti.
A Kiíró az aján|attétęli határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatj a, amit _ az
indok megielölésével _ a Kiíľás közlésével megegyező helyeken, az ęredeti benyujtási határidő
|ejárta e|őtt |e ga|ább 5 nappal köte les h i rdetményben me gj e l entetn i.

Budapest,
Bu d apest Fővá ros Józsefvá ľos i o n ko rm ány zat megbízźsál

Józsefvárosi GazdáIkodási Kiizp ont Zrt.
ból

ł,^ĺ



Nyilvános, egyfoľd ulós pá|yázati fclh ívás
tinkoľmányzati tulajdonú nem |akás cé|ú hclyiségek bérbcadására

Budapest Fováros VIII. kerÍj|et Józseĺ.városi onkorm ányzat Képviselo-testü|ctének
Yárosgazdźl|kodási és Pénzügyi Bizottsága .....120|7. (VII. l9.) számÚ |latározata alapján
nyilvános egyfoľdu|ós pá|yázatot hirdet a tu|ajdonát képező, Budapest VIII. keľii|et, Kőfaľagó
u. 5. szám a|atti,36487l0/Al3 he|yrajzi számú,7| m2 alapterĺi|etű, fřildszinti nęm lakás cé|jára
szolgáló irodaheIyiség bérbeadására.
A Kiíró jogosult a veľsenyeztetési eljáľást annak bármely szakaszában indokolás nélkül
visszavonni, és erľo| köteles hirdetméný kifiiggeszteni. A versenyeztetési eljáľás visszavonása
esetén - amennyiben a dokumentációt az aján|attevő e|lenérték fejében kapta meg - a Kiíró
koteles az e||enértéket visszafizetni, A pál'yźnati dokumentáció ellenénékét a Kiíró ezen kívü|
semmilyen más esetben nem fizeti vissza'

t. Apá|yázati kiÍľás adatai

Apźůyánat kiírója: Budapest Főváros VIII. Kerü|et Józsefvárosi
onkoľmányzat (1O8f Budapest, Baross u.

63-67.)
Apál|yázat lebonyolítója: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt'

(1082 Budapest, Baross u. 63-67 .)

A,pá|yázatfajtájaz Nyilvános egyfordu|óspá|yázat

A' pá|yázat célja: Béľbeadás

A'pál|yázati dokumentźrcićl áraz 20.000,- Ft + AFA
átutalás, a Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. K&H Bank Zrt..né| vezetętt
l 0403387-00028859-00000006 számtl
szám|ájára (megjegyzés rovat: helyiség
címe, megvásáľoló neve)

A' pá|yázati dokumentáció megvásáľ|ásának
helye, ideje: pá|yźvati dokumentáció árának źúutal.ása

utźn, ttuta|ási bizonylat bemutatasáva|
Józsefu áľosi Gazdá| kod ási Központ Zrt.
Keľeskedelmi Cél'i Béľbeadási Iroda
1083 Budapest, Or u. 8. I. em. 36. szoba
20 1 7. j t'ilius 20.tó| iigyfel fogadási
időben.

Az ajźn|ati biztosíték iisszege:

Az aján|ati biztosíték befizetésének módja'
szám|aszám:

Az aján|ati biztosíték befizetés beéľkezésének
hatáľideje:

A pá|yáuat leadásának hatáľĺdeje :

A' páůy ázattal kapcsolatba n továb b i i n formáció

bľuttó 285.750'-Ft

átutalás, a Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. K&H Bank Zrt,-né| vezętett
1 0403387-00028864-00000008 számú
szám|źĄára

2017. auuusztus 14.2400 őráig

2017. augusztus 1ó. 1700 óľáig 
i, I
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kérhető:

A' pá|y ázatta l érintett ingat|a n megtekinthető :

A' pá|y ázat bontásának időpontj a

A pá|y ázat bontásának helye:

A pály ázat eľed m ényét m egá | la p ítő szerv ezetz

A'pá|yźruat e|bíľálásának határideje, és a
váľható eredményhirdetés:

A pá|yáuat nyelvel

2. A pá|yázattal éľintett ingatlanok:

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt'
Keľeskedehni Célú l]éľbeadási lroda
Te|.: 0ó-l 2| 6-696fl | | 8, l 1f6

20ĺ7. jú|ius 24. és 2017. augusztus 11.
napjáig előzetes egyeztetés szükséges
Józsefváľosi GazdáIkodási Kozpont Zrt-né|
(tel.: 06 1 210-4928,06 1 210-49f9) (1083
Budapest, Tavaszmęző u, f .)

2017. aueusztus 22.

Józsefváľosi Gazdálkod ási Kozpont Zrt'
1083 Budapest, Losonci u,2. |. em' tfugya|ő
Az ajánlattevo vagy meghatalmazottja a
pźilyźzatok bontásán jeIen Iehet.
Y źtrosgazdálkodási és Pénzügyi B izottság

2017. szeptember 2f.

Magyar

36 hónapon
keľesztül: 75.000'-
37-60 hónap köztjtt

285.750,-Ft

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testülęt 248/20|3. (v|.

19.) hatźľozat 5. v) alpontja éľtelmében a kortárs ga|ériźnak az a|ábbi együttes kritériumoknak

kell megfelelnie:

- kortárs művészeti profilú, azaz a képviselt művészek nagyobb része koľtiĺľs művész'
- saját, állandó miĺvészkörľel rendelkezik,
. minimum 5 muvészt képvisel,
- állandó kiállítóhellyel ľendelkezik, vagy bármikoľ rendelkezett, ahol kizárő|ag koľtĺírs

művészetet mutat be egyéb vendéglátói vagy keľeskędelmije|Iegű tevékenység néIkül,
- egy évben minimum 4 kiállítást rendez nyilvános megnyitó eseményekkel,
- ahét minimum 3 napján nyitvatart,
- ingyenesen látogatható a kiállítótere.
Vállalni ke|l a 60 hónap hatźrozottidőre tĺjľténő béľleti szerződés megkĺitését'

Az aján|attevó vá||a|ja,hogy az általa benyújtott pźiyźnati dokumentáciőhoz csatol egy minimum
10 oldalas szakmai programot.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a birä|ő bizottság a Budapest Főváros VIII. Keľii|et
Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testület f48/2013. (VI. l9.) határozata 5. pontjának v.) I
alpontjában meghatźľozott páiyźnati feltételek teljesĺilésén túl, vizsgálj a a pźůyźnő áItal benyujtott h, t

,ľthlvv



szakmai progralrrban íbglaltak is és ennek figyelenlbe véte|ével dönt a nyeftes a.iánlatľa vonatkozó
javaslat megtételéről a Kiíró fe|é.

Amennyiben egy he|yiségre több érvényes pá|yázat érkezne' a becsatolt szakmai programok
bírá|ő bizottság á|ta|i értéke|ését követően, az ér.tékelés eredménye a|apján kerĹil soľ a nyertes
aján|atÍevő szenrélyére vonatkozó javaslat megtételre a Kiíró részéľe azza|, hogy amennyiben a

bírá|ő bizottság azonos pontra értékeli az azonos helyiségľe pá|yázók szakmai programjait, a

végső nyertes aján|at e|dcjntésére sorsolás útján keľül sor.

Ajánlattevőnek válIalnia kel|, hogy a bér|etijogviszony idotartama alatt és azt követően nem élhet
bérbeszétmítássa|, és az esetleges felújítási kö|tségeit semmilyen jogcímen nem követe||lętő az
onkormányzattő|,

3. A pá|yázat benyrijtásának fe|tételei:

Az aján|athoz benyr'ijtandó nyilatkozatok, dokumentumok és igazolások tételes listáját'
valamint az aján|atta| szembeni ľészletes foľmaĺ és tartalmi követe|ményeket a Józsefváľosi
Gazdátkodási KözpontZrt.1083 Budapest, iľ u.8. I. em.36. szobájában megvásárolható
p á|y ázati d o ku m e n tá ciő tar ta|mazza.

A pźiyźző pő|yázattlt zárt, je|zés nélküli borítékban, l példányban köteles az ajźn|atok
benyújtására nyitva źů|ő hatźridőben és helyen, az adoÍt pá|yźnatra utaló jelzésse|, a pá|yázati
felhívásban meghatár ozott módon benyújtan i.

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a he|yiségben mi|yen cé|ú

tevékenységet/tevékenységeket kíván folytatni. Amennyiben a pä|yźnő olyan tevékenység
végzésére kíván tenni aján|atot, amely a vonatkoző jogszabályok alapján a helyiségben nem

v égezheto, a beadott pá'|yánata automatikusan éľvénytelen.

A Nemzeti Vagyonró| sző|ő 20l |. évi CXCVI. töľvény 6. $ (8) bekezdése érte|mébęn a pźiyćnat
a|apjźn megkötött bérleti szerzodés, amelynek nemzeti vagyon a tźrgya, a ptiyázati kiíľástó|,
illetve a nyeftes pá|yázattő| eltéľő tartalommal nem módosítható, kivéve a szęrzodés időtaľtama
jo gszabá|yban me ghatźlr ozott me gho s szabb ításának esetét.

Az aján|attevő az ajźn|attéte|i határidő |ejártéńg módosíthatja, vagy visszavonhatja pá|yázati
aján|at.át, aZ ajźĺĺ/lattéte|i hatélridő |ejártát követően azonban a benyújtott aján|atok nem
módosíthatők. Az ajánllati kötöttség az ajźln|attételi határidő lejártának napjával kezdődik.

Az aján|atok benyújtásáľa csak személyesen, kézbesítőlfutár údán, vagy postai úton van

lehetőség. A postai úton töľténő aján|attétel esetében az aján|atnak legkésőbb az ajźtn|attéte|i

határidő |ejártáig meg kell érkeznie.

A Kiíró kiköti, hogy jogosu|t a pá|yétzatot eredménýelennek nyilvánítani, amennyiben olyan
tevékenység végzése éľdekébęn töľténő bérbevételi aján|at érkęzik, amelyet az onkoľmányzat
nem preferál. Továbbá a Bonyolító a pźiyázati dokumentációban igényelt iratokon és adatokon
túlmenoen is jogosult megvizsgźini az ajźln|attevők alkalmasságát a szerződés teljesítéséľe, és

ennek során a csatolt dokumentumok erędetiségét is ellenőľizheti.

A Kiíró az aján|attételi hatáľidőt indokolt ęsetbęn egy alkalommal meghosszabbíthatja, amit _ az
indok megjelĺĺlésével _ a Kiírás közlésévęl megegyezo helyeken, az ęredeti benyújtási hatátidő
|ejárta előtt legalább 5 nappal kötel es h irdetményben m egj e lentetni.

Budapest,
B uda pest Főváros Józsefvá rosi O n ko ľm ány zat m egbízásából

Józsefváľosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt.



Nyilvános, egyfoľdulós páIyázati felh ívás
önkormányzati tulajdonú ncm |akás cé|ri helyiségek bérbcadásáľa

Budapest Főváros VIil. keriiIet Józsefvárosi onkorm ányzat Képviselő-testületének
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága ..'../f0|7' (vII. l9') számú határozata a|apján
nyilvános egyfordulós pá|yźnatot hiľdet a tulajdonát képező, Budapest VIII. keľü|et, Vas u. 14.
szám a|atti, 36489/0lA/| he|yrajzi számú, 249 mf alapterületű, pinceszinti nem lakás céljára
szolgáló iizletheIyiség béľbeadására.
A Kiíľó jogosult a veľsenyeztetési eljárást annak bármely szakasztlban indokolás nélkül
visszavonni, és erről köteles hirdetményt kifiiggeszteni. A veľsenyeztetési e|járás visszavonása
esetén _ amennyiben a dokumęntációt az aján|attevő ellenénék fejében kapta meg _ a Kiíľó
köteles az e||enértéket visszafizetni' A pćilyázati dokumentáció e|lenértékét a Kiíró ezen kívĹil
semmilyen más esetben nem fizeti vissza.

1. Apá|yázati kiírás adatai

A pá|yźnat kiírója: Budapest Fováros VIII. KeľĹilet Józsefvárosi
onkormány zat (1O8f Budapest, Baross u.
63-67.)

A pá|yázat |ebonyolítója: Józsefiláľosi Gazdálkod ási Központ Zrt.
(l082 Budapest, Baľoss u,63-67.)

Apá|yázatÍajtńjaz Nyilvános egyfoľdu|ós pźiyázat

A pá|yázat célja: Béľbeadás

Apáilyźuati dokumentárciő á.ľaz 20.000,- Ft + ÁFA
átutalás, a Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ ht. K&H Bank Zrt.-né| vezetett
l0403387-00028859-00000006 szátmu
szám|týára (megjegyzés ľovat: helyiség
címe, megvásároló neve)

A pźiy ázati dokumentáció megvásáľlásának
helye, ideje: pźůyázati dokumentació árźtnak átutalása

után, áúuta|ási bizonyl at bemutatásával
Józsefuáľosi Gazdálkod é.si Kozpont Zrt.
Kereskedelmi Célú Béľbeadási Iľoda
l083 BudapesL Őr u. 8. I. em. 36. szoba
2017 . j úlius 20 -tő| ügyfél fogadási
időbęn.

Az aián|ati biztosíték iisszege:

Az aján|ati biztosíték befizetésének módja,
számlaszám:

bľuttó 517.398'-Ft

átutalás' a Józsefuáľosi Gazdálkodási
Kozpont ZÍt. K&H Bank Zrt.-né| vezetett
l 0403387-00028864-00000008 számú
szźm|ájára

20!.7. augusztus 14.2400 óľáiE

2017. augusztus 16. 1700 óráig

Az aján|ati biztos íték befizetés beérkezésének
hatáľideje:

A' pá.Jy ánat leadásának határideje:



A pá|y ázatta l ka pcso|a tba n tová b bi i n foľm áció
kéľhető:

A' pá'|y ázatta | éľintett i n gatla n megtekinthető :

A pá|y ázat bontásának időpontja

A' pá|y ázat bontásána k h elye:

A pá|y źnat eľed m ényét m e gá llap ító szerv ezetz

Apá|yázat e|bÍľáIásának hatáľideje, és a
v árható eľedményhiľdetés :

Apá|yázat nyelve:

Józseĺváľosi Gazdálkodási Központ Zrt'
Kereskede|mi Célú Bérbeadási Iľoda
Tel.: 06-l 21 6-6962/l | 8, llf6

2017. július 24. és 20|7. augusztus 1ĺ.
napjáig elĺĺzetes egyeztetés szÍikséges
Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt-né|
(tel.: 06 1 210-4928,06 1 210-49f9) (1083
Budapest, Tavaszmezo u. f .)

20lT.aususztus 22.

Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt.
l083 Budapest, Losonci u. f . |. em. tárgya|ó
Az aján|atÍevo va1y meghatalmazottja a
pćiyázatok bontásán je|en Iehet.
Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság

f017. szeptember 22.

Magyar

2. A' pá|yźnattal éľintett ingatlanok:

Budapest Főváros VIII. Keľület Józsefuáľosi onkormźtnyzat Képviselő-testü|et 248120|3, (vI.
|9.) határozat 5. v) alpontja énelmébęn a kortiírs ga|ériának az alźhbi együttes kritéľiumoknak

kell megfelelnie:

- kortáľs művészetipľofilú, azaza képviselt művészek nagyobb része koľtáľs művész,

- saját, áIlandó művészkörľel rendelkezik,

- minimum 5 miĺvészt képvisel,

- állandó kiállítóhellye| ľendelkezik, vagy báľmikoľ ľendelkezett, ahol kizźltő|ag koľĺĺľs
miĺvészetet mutat be egyéb vendéglátói vagy kereskedelmijellegű tevékenység nélkül,
- egy évben minimum 4 kiállítást rendez nyilvános megnyitó eseményekkel,

- a hét minimum 3 napján nyitva taľt,

- ingyenesen látogatható a kiál|ítótere.

Vállalni kell a 60 hónap határozott időľe történő bérleti szerzodés megkötését.



Az ajánlattevo vá||a|ja,hogy az általa benyú.itott ptilyázati dokumenĹácio|loz csato| cgy nrinimum
l0 oldalas szakmai progľamot.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a bíráIó bizottság a Budapest Fováros VIl|' Kertj|et
Józsefuárosi Önkoľmányzat Képviselo-testülęt 248/2013. (VI. l9.) határozata 5, pondának v.)
alpontjában meghatźrozott pźiyázati feltételek te|jesti|ésén tú|, vizsgá|j a a pá|yázo á|tal benyújtott
szakmaiprogľamban foglaltak is ćs ennek figyclcmbe véte|ével dönt a nycľtcs ajánlatľa vonatkozó
javaslat megtételéről a Kiíľó fe|é.

Amennyiben egy helyiségre tcibb érvényes pá|yźnat érkezne, a bęcsatolt szakmai programok
bírá|ő bizottság áL|tal.i értékelését követően, az értékelés eredménye a|apján kerül sor a nyertes
aján|attevo személyére vonatkozó javaslat megtételre a Kiítő részére azza|, hogy amennyiben a
bírálő bizottság azonos pontra éľtéke|i az azonos helyiségre péiyázók szakmai programjait, a
végső nyeftes aján|at e|döntéséľe sorsolás údán kerül sor.

Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a béľletijogviszony időtaltama alatt és azt követően nem élhęt
bérbeszámítással, és az esetleges felújítási ko|tségeit semmilyen jogcímen nem követelhető az
onkormányzattő|.

3. A pźiyázat benyújtásának feltéte|ei:

Az aján|athoz benyrijtandó nyilatkozatok, dokumentumok és igazolások tételes listáját'
valamint az aján|attal szembeni ľész|etes formai és taľtalmi ktivetelményeket a Józsefvárosi
Gazdátkodási Ktizpont Zrt.1083 Budapest, iľ u. 8. I. em. 36. szobájában megvásáľolható
pá'|y álzati d o ku mentáció taľtal mazza.

A péiyáző pá|yźtzatát zárt, je|zés nélküli borítékban, l példányban köte|es az aján|atok
benyújtására nyitva álló hatáľidőben és helyen, az adott pźiyázatra utaló jelzésse|, a pá|yázati
fę Ih ívásban meghatározott módon benyújtan i.

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia ke|l, hogy a helyiségben milyen céIú
tevékenységet/tevékenységeket kíván folytatni. Amennyiben a pá|yáző olyan tevékenység
végzésére kíván tenni ajánlatot, amely a vonatkoző jogszabállyok alapján a helyiségben nem
v é gezhető, a b eadott pá|y ázata auto m at i ku s an érvényte l en.

A Nemzeti Vagyonľól sző|ő 201 l. évi CXCVI. töľvény 6. $ (8) bekezdése értelmében a pá|yázat
a|apján megk<itött béľleti szerzódés, amelynek nemzeti vagyon a tárgya, a pä|yázati kiírástól,
illetve a nyeľtes pa|yázattő| eltéľő taľüalommal nęm módosítható, kivéve a szetzódés időtartama
j ogszabályban meghatározott meghosszabbításának esetét.

Az ajén|attevő az aján|attéte|i hatłáľidő |ejártaig módosíthada' vagy visszavonhatja pá|yázati
ajánl.atźtt, az ajánlattételi hatáľidő |eJáftAt követőęn azonban a benyújtott ajánlatok nem
módosíthatók. Az aján|ati kötöttség azaján|attételi határidő lejáľ&ának napjával kezdődik'

Az ajźn|atok benyujtásära csak szeméIyesen, kézbesító/futát (ltján, vagy postai úton van
lehetőség. A postai úton történő ajźtn|attétel esetében az ajén|atnak legkésőbb az aján|attételi
határidő |ejárttĺig meg kell érkeznie.

A Kiíró kiköti, hogy jogosu|t a pá|yźlzatot ercdménýelennek nyilvánítani, amennyiben olyan
tevékenység végzése érdekében töľténő béľbęvételi ajánlat érkezik, amelyet az onkoľmányzat
nem prefeľál. Továbbá a Bonyolitő a pźiyázati dokumentációban igényelt iľatokon és adatokon
túlmenően is jogosu|t megvizsgáIni az aján|attevők alkalmasságźú a szerződés teljesítéséľe, és

ennek során a csatolt dokumentumok eľedetiségét is ellenőľizheti. h ,
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A Kií''.5 az aján|att,śĺcIi hatáľidőt illdokolt esetben egy a|kalollllllaI llleghosszabbítliatja, al.nit- az
indok megjelölésével - a Kiíľás közlésével megegyezo he|yeken, az eredeti benyújtási határidő
|ejárta e|őtt |ega|ább 5 nappa| köte|es hiľdetményben megje|entetni.

Budapest,

Budapest Főváľos Józsefváľosi onkoľm ányzat megbízásábó|
Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpo nt Zrt.


