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Képviselő-testületi f0I3. február z}-i ülésének 4lI. számil
a Pľáter utcai iskola és toľnacsaľnok páiyázat űtjan t<jrténő

Tisztelt Képviselő-testület !

A Práter utcai iskola és toľnacsaľnok a 2}72-es tanév |ezfuása óta kihasználatlanul áll' A
páIyázatkiíĺásáłloz sztikséges feltételek megteľemtése (p1.: haszonélvezeti jogot a|apító okirat
létrejötte) jelentősen háttźitatta a helyiség hasznosíthatőságáł. A Képviselő-testület 178/20Í2.
(v. 17.) számú, hatfuozat 16.) pontjában egyértelműen kifejezte azon szánđékáĺ, hogy az
épületben továbbra is oktatási feladatot kíván ellátni.

Bármely oktatási íntézmény 2073. évben történő beindításához máĺ májusban engedélyekkel
kell rendelkeznie a bérlőnek. Figyelembe véve, hogy a páÄyázat eredményes lebonyolítása az
onkormányzatnak gazdasági szempontból fontos ěia"t", ezéĺt javasolt, hogy ez esetben az
onkormányzat apáIyázati felhívásban megjelölt minimális bérleti díjnźl alacsonyabb cisszegű
ajĺánlatot is elfogadhasson a benffitott ajánlatok a|apján, amennyiben azok kozĺjtt nincs a
minimális bérleti díjat eléľő ajánIat. Ehhez sztikséges a pályázati felhívás 9. pontjanak
módosítása oly módon, hogy az érvénýelenség esetei közül törlésre kerül a kĺlvetkező
szöveg:

Í) apáIyáłzat a meghatátozott minimális bérleti díjnál alacsonyabb ĺisszegű ajanlatot tartalmaz

Az elfogadható legalacsonyabb béľleti díj összegti ajánlatot 1.500.000,- Ft/hó + Áfa
összegben javasoljuk elfogadni. Ez az, az osszeg, amelyen az iĺgat|arl bérlő költs égén tortéĺő
felújításának kĺiltségeit, amelyek az irányadó jogszabälyok szeľint nem bérbeadőta tartoző
k<itelezettségek, a bérlő semmilyen foľmában nem hfuítja áLt a Kiírőra, jogalap nélküli
gazdagodás címén sem' A bérbeadó a minimális bérleti díj méľtékét olyan összegben
határozta meg, amelyben figyelembe vette aZ épülettel kapcsolatos, bérbeadóra vonatkozó
folyamatos , felújítási, karbantartási, kátrunege|őzési kötelezettséget, ezért aZ épület
ĺizemeltetéśével kapcsolatban felmertilő minden költség (pl.: tetójavítás, szellőzó ablak
elektronika, stb) a bérlőt teľheli. Ezen kcjltségek a bérleti díjban kompenzálásľa kerĹiltek.
Javasoljuk meghatfuozni azt az értékhatárt' ami alatt mát az onkormanyzat kizárja, hogy a
bér|o, báľmely a bérbeadót terhelő, épület felújítási, karbantartźtsi feladatok elvégzését ós
költség meg!érítését kérhesse az onkoľmányzattóI. Ez esetben az onkormányzatnak a bérleti
jogviszony feĺrnállása alatt semmilyen, az épiLettel kapcsolatos költsége nem meľülhet fel.
Ilyen költségek pl.: tetőcseľép-pótlás, javítás; kémény karbantaľtási, felújítási feladatok,
koltségek, stb. Ezt az éĺtéIrhatáLÍt Lo 7o-os külonbségben javasoljuk meghatározni, azaz
amermyiben a bérleti díj ajánlat több, mint I0 %o_ka| kevesebb a kiinduló bérleti díjnál, abér|i5
már nem élhet költség és feladat-e|végzési igénnyel az onkormányzattaI szemben.

Ehhez szfüséges, hogy a Képviselő-testület döntsön aľ.ő|, hogy az onkormányzat
veľsenyeztetési szabáLyzatátró| szőIő 42812012. (XII. 06.) számli, határozat f9. pontjában
foglaltaktól eltérően ne minimális béľleti díjat, hanem kiinduló béľleti đíjathatfuozzofimeg.

Amermyiben apá,|yázat lebonyolítása nem jár eredménnyel, úgy újabb pá|yázat|eírásfuamőĺ.
nincs lehetóség a következő tanév megnyitása előtt. Ebben az esetben újabb éven keresztül
kel| az onkormányzatnak viselnie az épu|et. fenntartásáva|, áilag-megóvásáva| kapcsolatos
költségeket. Éffi KffiZtrTT



A bérbeadás megvalósítása érdekében kérem a Képviselő-testületet, hogy az alábbi módosított
határozatíj avaslatot elfogadni szíveskedj en.

Határozatĺ javaslat

, ,..l... (...) számú Képviselő-testĺĺleti hatá'rozat

A Képviselő-testület rigy dönt, hogy

1') elfogadja a Budapest Józsefváľosi onkormányzattulajdonában álló Budapest VIII., Práter
u. 11. szám alatti. 36381 hľsz-ri iskolaepület, valamint a Corvin Toweľs Kft tulajdonában
á1ló, de a Budapest Józsefvárosi onkormányzat haszonélvezeti jogával terhelt Budapest
VIII., Kisfaludy u. 32.38. 2. emeleti, 36374/0lN23 hrsz-li', egyéb helyiség bérbeađására
vonatkozó, az előterjesztés mellék|etétképezi5 páIyázati felhívást, akozzététel helyeit és a
bérbeadás feltételeit az aIá,bbiak szeľint:
- a pá|yálzat tekintetében módosítja a 42812012. (XII. 06.) számű képviselő-testületi

határozat f9. poĺtját. és minimális bérleti díj helyett, kiinduló bérleti díjat hatálroz
meg. Az ingatlanok kiinduló bérleti díja: 2.466.800,- Ft + Áfa + külön szolgáltatási
díjak + koľszerúsítés költségei

- a pályálzati feIhívás kiegésztil a következő szöveggel: érvényes pá|yázat részeként, a
kiinduló bérleti díjat el nem érő ajánlat is tehető, azza| a feltétellel, hogy a páLyáző
tudomásul veszi, ameĺĺryiben ajźnlata több, mint I0 %o-kal' kevesebb a kiinduló bérleti
díjnźi, az ingatlanok karbantartásíłva|, fe|(ljításával, korszeriĺsítésével kapcsolatban
felmerülő minden (a bérbeadóra, a béľlőre taftoző) a szetzodés k<jtést követően
felmerülő kötelezettség a pźlyálzőt terhe|i, azok megtérítésére még jogalap nélküli
gazdagodźls címén sem tarthat igényt. A költségek áthálrítźĺsőĺa abban az esetben sem
jogosult, ha a bérleti jogviszony közös megegyezéssel torténő megszűntetését a bérlő
kéri. A páIyázatt felhívás mellékletét képezo béľleti szerződés teÍYęzet a benffitott
ajáĺ|at fuggvényében módosul a költségek elszámolása tekintetében.

- a pályáłzati fe|hívás 9. pontjából törli az f) pontot: a pá\yázat a meghatározott
minimális bérleti díjĺőtl alacsonyabb összegű ajánlatot tartalmaz

- kozzététel helye a 428/f0lf. (XII. 06.) számú, képviselő-testületi határozatban
foglaltakon tril: ingatlan.com web oldalon és Heti YI|ággazdaságban címú heti lapban

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest Józsefváľosi onkormőnyzat tulajdonában átló Budapest
VilI., Práłter u' 11. szá,m a|atti. 36381 hľsz-ú iskolaépület, valamint a Corvin Towers Kft
tulajdonábarl áI|ő, de a Budapest Józsefváľosi Ônkormányzat haszonélvezetĺ jogával
teľhelt Budapest VIII., Kisfaluđy u.3f-38.2. emeleti,36374/0ĺNf3 hĺsz-í, egyéb

helyiség bérbeadására vonatkoző a pá|yázati felhívás kozzététe|ére, a páł|yázati e|jfuás

lefolytatására. Felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a páIyázatok bontását és értékelését követő
képvis eIő -testületi ülésre tegyen j avas latot a p ály ázat Iezárására.

3.) amennyiben a benffitott pá|yá,zatok között nincs a kiinduló bérleti díjat megha|adő
aján\at, így az onkormányzat gazđasági érdekeinek figyelembe vétele miatt, a kiinduló
bérleti díj alatti ajáĺnJat is elfogadható. A legalacsonyabb elfogadható béľleti díj ajánlatot
1.500.000,- Ft/hó + Áfa tisszegbenhatátozza meg.

4.) a benyijtott páiyázatok bíľálatának lebonyolítására 5 tagíbízottságot hoz létre, amelynek
munkáját a Kisfalu Kft munkatiáľsa és jogi képviselője segíti a jegyzőkönyv
elkés zítés ében, valamint a bír á|at lebonyolításában. A bizottságba
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személyeket j el<ili ki.

5.) a Kisfalu Kft. eredményes päIyäzat esetén az onkormźnyzattal Í.ennálló megbízási
szerzođés f4.I4 szerinti megbízási díjra, eredménytelen pá|yázat esetén a megbízáłsi
szerződés f4.3I. pontja alapjan hirdetési költségeinek megtéľítéséľe jogosult. A díjazás
kifizetéséľe eredményes eljárás esetén a bérleti szerződés aláírását kĺjvetően'
eredménýelen eljárás esetén a Képviselő-testület, páĺlyázati eljáľás Lezárá,sáról szőIó
dontését követően benyúj tott számla ellenében ttjľténik.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 1. pont: f0I3.február20.

2. pont: apá'Iyázatok bontását követő Képviselő-testületi ülés
3. pont: apáł|yázat eredményének megállapítását követő 15 nap
4. pont: f0I3.februfu20.
5. pont: apáiyázat eredményének megállapításátkövető 15 nap

A đöntés végľehajtásät végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

Budapest, 2013. februĺáľ 14.

ĺo'spľ"il,ł ffm':ľ'*-Ôdó K fit
Kovács ottó

ügyvezető igazgatő

Melléklet: módosított pá|yázati kiírás

i,ý



Melléklet!

Nyílt' egyfoľdulós pályázatĺ kĺíľás
önkoľmányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség béľbeadásáľa

A Budapest Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testület ....l .... (...'.) számú hatátozata
aIapján, a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft kozreműkĺidésével nyilvános
páLyázatot hirdet a tulajdonát képező, Budapest VIII', Práter u. 11. szźtm alatti' 36381 hľsz-rí
iskolaépület, valamint a haszonélvezeti jogával terhelt, a Corvin Towers Kft tulajdonában źiIő
Budapest VIII., Kisfaludy u. 3f-38. 2. emeleti, 36314l0/Nf3 hľsz-ú egyéb helyiség
bérbeadásľa.

1. A pályázatĺ felhív ás közzététele

A Kiíľó apáIyázati felhívást kozzétette Budapest Józsefvárosi onkormányzat Polgármesteri
Hivatal Családtámogatási Irodájan, a Iáĺásĺ Hivatal okmanyirodájźľ', Józsefváros honlapján
(wwwjozsefvaľos.hu), a Kisfalu Kft. honlapjan (www.kisfa1u.hu), a Józsefváros c. újságban'
az www.ingatlan.com hirdetési poľtálon és a HVG c. hetilapban.

A kiíró jogosult a pőiyázati felhívását az ajźn|attéte|í hatáLÍidó Iejfuta előtt visszavonni, de
eľľől a pźlyźĺzatí felhívás k<jzlésével megegyező módon az ajáĺ\attételi határidő lejáta előtt
koteles hiľdetméný megjelentetni.

f. Apáůyánati kĺírás adatai

Aĺpáilyázat kiíľója:

A páily ázat leb onyolítój a :

Apźůyánat jellege:

Apá.ilyá.zat célja:

A páĺily ázati dokume ntárciő ár a:

A pá,/ry ázati dokumentácĺó megvásáľlásának

helye, ideje:

Äz ajánlatĺ biztosíték összege:

Äz aján|ati biztosíték befizetésének határĺdeje:

Budapest Józsefvárosi onkorm ányzat

(1082 Buđapest, Baľoss u.63-61.)

Kisfalu Kft

(1083 Budapest, Losonci u. 2.)

Nyílt pályázat

Bérbeadás

50.000,- Ft + ÁFA

Kisfalu Kft 1083 Budapest, Losonci u. 2.

Ísz.

2013. február 25-to| ügyfélfogadási
időben

9.398.508,- Fr

201,3. március 25-ig a I4I003o9-
92110549_01000008 számli, a

Magyarors zági Volksb ank Zrt-né| v ezetett
bankszáĺm|fua



Apáiyánatok leadásának helye: Kisfalu Kft (1083 Budapest, Losonci u.
2.)

A'páiyázatok leadásának hatáľĺdeje: 2oI3. miárcius 26.kedd 10 óra

A pá,ty ánattal kapcsolatban továbbĺ infoľmáció
kéľhető: Kisfalu Kft Béľleményértékesítési koda

Tel.: 06- 1/333 -67 8I. 2Í6-696I
A pá|yázattal érintett ingatlanok megtekintése: A páLyázati dokument áciő értékesítésének

ideje a|att, előzetes egyeztetés szerint
(Tel. : 06- 1/210-4928, 06- I l2IO-49f9)

A'páiyánatok bontásának időpontja 2OI3. március 26. kedd 10 óra 30 perc

Apáiyázatok bontásának helye: Kisfalu Kft

1083 Budapest, Losonci u. 2. I. em. Az
ajánlattevők a pá|yázatok bontásán jelen
lehetnek.

A páůyá.zat elbíľálásának váľható határideje,

eľedményhĺľdetés: A páIyázat |ezfuását és értékelését követő
képviselő-testületi ülés

A'páiyázat nyelve: Magyaľ

3. A pályázatta| éľĺntett ingatlan adatai:

Az Íngatlan címe: Budapest vlu., Práteľ u. 11.

Helyrajzi száma: 36381

Megnevezése: kivett általános iskola

Telek alapterülete: 3094 mf

Felépítmény teľĹilete: 5586 m2

Közmrĺ ellátottsága: összközműves

Felépítmény építésének éve: 1893.

Felépítmény szintjeinek száma.. 5

Haszná'Iati módja: tires, iskola

Műszaki á|Iapota: kaľbantaľtó felíjítás szi'ikséges

Terhei: az ingat|arĺ per-, igéĺy- és tehermentes, f m2

tertĺletre v ezetékjog keľült bejegyzésľe

Vagyonkezelője Kisfalu Jőzsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft

Azingatlanbecsült forgalmi értéke.. 509.000.000,- Ft

Az ingatlan címe:

Helytajzi száma:

Megnevezése:

Budapest VIII., Kisfaludy u.32-38.2. emelet

36374101N23

egyéb helyiség



Fe1építmény terüIete:

K<izmű ellátottsága:

Felszereltsége:

Felépítmény építésének évc:

Felépítmény szintj einek száma:

Használati módja:

Belmagassága:

Maximális befogadó képessége:

Műszaki állapota:

Terhei:

Vagyonkezelője

Az ingatlan becsült forgalmi értéke:

A két ĺngatlan kĺinduló havĺ nettó béľleti díja:

A két ĺngatlan ajánlatĺ bĺztosítékának összege:

583 m2

elektromos áram, központi fiĺtés

sze||őztető ľendszero bordás fal, foci kapu,
kosárlabda palánk

2010.

1

toľnacsarnok

10,8 m

I20 fő

újszenĺ

per-, igény- és tehermentes

Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft

107.700.000,- Fr

2.466.800,-Ft

9.398.s08.- Ft
(amely łisszeg kizár ő|ag banki átutalás útján teljesíthető)

Béľleti díjon feltil kłitel ezően fizetendő kiiltségek:

Vitágítási ľendszeľ korszeľűsítésének bľuttó kłiltségei 20I2.benz 2.074.804,-Ft

A díj évente az inÍlácĺó méľtékének megfelelő összeggel növekedik!

Az ingatlanok csak egyiittesen vehetők bérbe!!!

4. A' páiily álzat cé|ja, tartalma

A béľbeadásra keľülő iskolaépület a Budapest Józsefvárosi onkormányzat kizárólagos
tulajdonát, míg a tornacsarnok a Corvin Towers Kftkizáłró|agos tulajdonátképezi, ame|yre az
onkormányzatnak az ingatlan-nyilvántaľtásba bejegyzett haszoné|vezeti joga van. Az
ingatlanok bérbeadására a Budapest Józsefvárosi onkormányzat vagyonáróI és a vagyon
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó|ó 6612012. (XII. 06.) számű ĺinkoľmiínyzati
rendelet, valamint az 59/2OI1. (XI. O7.) számú,' az onkotmőnyzat tulajdonában álló üres
telkek, felépÍtményes ingatlanok, gépkocsĹbeállók és dologbérlet bérbeadásának feltételeiről
szóló önkormányzati rendelet, a Képviselő-testület 42812012. (XII. 06.) száműhatátozatával
elfogadott versenyeztetési szabályzata, valamint a Ptk., valamint a Nemzeti vagyoĺltóI szó|ó
20II. évi CXCVI. tv. rendelkezései alapján keľtilt sor. A bérbeadás során iľánymutatóként
figyelembevételľe kerül a Képviselő-testület 224ĺ20L2. (VII. 05.) számú'határozata.

A kiíró a bérbevételi szerződésben a teljes iskolaépületet és a tornacsamokot adja bérbe a
bér|ő részére 15 év határozott időľe, amely az eIoterjesztés készítésének iđőpontjában
hatályos rendelkezések szerint egy alkalommal 5 évre meghosszabbítható. A bérleti
szetződés meghosszabbítására a meghosszabbítás időpontjában hatályos jogszabályok
a|apjánkeľülhet soľ.
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Az iĺgat|an átalakítása, átépítése' felújítása esetére is a fent hivatkozott jogszabá|y az
irźnyadő. Eszerint az ingatlanon folytatni kívant tevékenységgel kapcsolatban az éĺgedé|-yező
hatóságok, szakhatóságok és kozdlzemí szolgáltatók nyilatkoz atait abéľlőnek kell bešzer eznie,
amelyhez a béľbeadó nevében a tulajdonosihozzájárulást a Képviselő-testület felhatalmazása
{upj,ĺ" hatáskörrel rendelkező szervezet adja ki a munkálatok megkezdése előtt. Az
Onkoľmányzat a béľlő á./tta|. a béľbeadót teľhelő beľuházások éľtékét az !993. Lxxvl[.
Tv (Lakásttiľvény) ľendelkezései szeľintĺ méľtékben, a beľuházások megľendelése,
megkezdése előtt ktitött megállapodás alapján téľítĺ meg. Utólagos elszámolásľa nincs
mód. A bérbeszámítás ľészletes feltételeĺt a metlékletként csatolt tájékoztatő
tartalmazza.

Az ingatlan minimális havi bérleti díja a 3. pontban található. Kiíľó óvadék megfizetését köti
ki, amelynek mértéke a havi bruttó béľleti díj háromszoľosa. A nyeľtes pźlyázó részére az
aján|ati biztosíték óvadékká alakul, amelyet a megajránlatott bruttó bérleti díj összegéig, a
béľleti szeĺzođés a\áításának napjáig ki kell egészítenie. Kiíró kiköti továbbá, hogy a bérleti
szerződés hatályba lépésének feltétele aĺľtak, kozjegyzői okiľatba foglalt kotelezettségvál|a\ó
nyilatkozattal történő kiegészítése, amel5mek költsége a Béľlőt terheli. A bérleti szeľződésben
foglalt bérleti díjat Kiíľó évente, az adott év január 1-to1, a KSH által kozzétett e|ózó évi
inflációs index méľtékóvelmegemeli. A bérleti díj emelkedésének első időpontja}oI4.januáĺ
hónap. A január havi emelés összege február hónapban keľül szám|ázásta.

Az ingatlanhoz kapcsolódó egyéb ĺnfoľmácĺók, kiitelezettségvállalások

Az tnkoľmányzat felhŕvja apźiyázőkfigyelmét, hogy az épületben a világítási rendszeľ és a
fűtési rendszeľ a vonatkozó jogszabőllyok alapján korszerúsítésľe került. Avĺ|ágítási rendszer
korszerĺĺsítési költsége havonta, a béľleti díj mellett az onkormányzatrészére megfizetendő.
A fizetendő cisszegek a 3. pontbarl ta|áł|hatők. Elozőek ismeretében a fűtési rendszer és a
világítási rendszer átalakítźtsáĺt a bérbeadó megtiltja. A fiĺtési rendszer tekintetében a
karbantartási, javítási feladatok az onkormányzat hatásköľrel ľendelkező szetvezetí egységén
keresztül, a kialakítást e|végzo RFV Józsefváľos Kfrt terhelik. A világítási rendszer esetében
a javítási, katbarltartálsi feladatokat bérlő saját szervezetén keľesztül e|végeztetheti, ám
amennyiben új beľendezési tárgy beszerzéséľe keľül sor, ahhoz az tnkormányzat hatáskĺjrľel
megbízott szervezeti egységén keresztül, a Caminus Zrthozzájárulását kellkérni. A Caminus
Zrt az ríj beľendezés költségét nem térítimeg.

Az ingatlanban a gázszolgáltatást az onkormőnyzattal kötdtt megállapodás alapján az RFV
Józsefviáros Kft az onkormányzaton keresztül biztosítja, gázszo|gźitatő vźltására nincs mód.
Ez a|apján a gázdíj a bérleti díjjal megegyezően az onkormáĺyzat által kerul kiszám|ázásra a

mért fogyasztás a|apján, amelyet a bérlő a Budapest Józsefvárosi onkormányzat
száłm|aszámár a fizet meg

A jelen felhívás 3. pontjában megjelĺilt, a bérleti díjon felüI, a vlláłgításkorszenĺsítés
tekintetében 202I. szeptember 30. ĺapjáig a béľbeadó részéte megfizetendő.

5. A pá|yźuat benyújtásának előfeltételei

A pályázat benyujtásának elengedhetetlen feltétele a páIyázatí dokumentáció megvásár|ása és

az ajánlati biztosíték határidőľe tĺirténő befizetése.

A pá|yázati felhívás visszavonása esetén a kiíró k<iteles a dokumentáciő megvásátlására
fordított cisszeget a páiyázónak visszatéríteni, amennyiben a páIyázó a dokumentációt
visszaadja.



ab)

ac)

a.d)

ae)

A páIyázaton való részvétel további előfeltétele, hogy a páIyázó megismeľje a pźiyázat
tárgyá"t, az ajánlattétel feltételeit _ vagyis a pá|yázati kiírást - és azt magára nézve
kötelezőnek tekintse.

A Nemzeti Vagyonról szóló f}LL. évi CXCVI. törvény 11. $ (10) bekezdése a|apján, a
páIyázaton csak természetes személy, vagy átl.áthatő szervezet vehet részt. A törvény 3. $ (1)
1) pontja alapjan źttIáthatő szetvezet..

,rA) &

aa) nemzetközi szervezet, az áll|am, külfdlđi á|Iam, külföldi helyhatóság,

köztestület'

kö lts é gv eté s i s zerv, önkormány zati intézmény,

kĹilföldi állami vagy helyhatósági szerv,

lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak' vallásfelekezetek és
vallási közösségek jogál|ásáről szóló tĺlrvény szerinti egyház, belső egyházi jogi személy,

helyi önkotmáĺyzat, a nemzetiségi önkormányzat és azok táľsulása, valamint

gazdálkodó szeryezet, amelyben az á||amva1y az önkormányzat külön-kül<in vagy egyiitt
1 007o-os részesedéssel rendelkezik,

azBwőpai Gazdasági Téľségľől sző|ó megźlllapodásban részes ál|amszabá|yozottpiacára
bevezetett nyilvánosan mríkĺjdő részvénytőrsaság;

az olyaĺ belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem ľendelkező
gazdáikodő szeÍvezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) tlilajdonosi szerkezete, apénzmosás és a terrorizmus finanszítozásamegelőzéséről és

megakadályozásáĺőI szőIő töľvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa
megismerhető,

bb) az Európai Unió tagáI|amában, az Euľópai Gazdasági Térségről szőLő

megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttmrĺködési és Fejlesztési
Szerv ezet tagál|amáĺban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyaroľszágnak a kettős ađóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) ĺem minősül a társasági adóľól és aZ osztalékadóról sző|ő törvény szerint
meghatározott ellenőrzött ktilföldi táľsaságnak,

bd) a gazđá|kodő szeľvezetben közvetlenüI vagy közvetetten több mint Ż5vo-os

tulajdonnal, befolyáss aL vagy szavazatijoggal bíró jogi szemé|y,jogi személyiséggel
nem ľendelkezó gazdáIkodó szewezet tekintetében a ba), bb) és bc) a|pont szerinti
feltételek fennállnak;

az a civi| szel"\Iezet és avízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

c a) v ezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szeľvezet és a vízitátsulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem źLtláLthatő

szew ezetben nem ľendelkezn ek 257o -ot meghaladó részesedéssel,

cc) szé|<he|ye az Európai Unió tagái|amában, az Európaí Gazdaságí Térségről szó|ó
megállapodásban ľészes államban, a Gazdasági Együttmfüödési és Fejlesztési Szervezet
tagźllamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adőztatás

elkerülésér őI szó|ő egyezménye vaÍl;''

ąÍ)

a8)

a.h)

b)

c)



A bd) és cb) pontoknak való megfelelésről, a jelen páiyázati felhívás mellékleteként átadott
ny í|atkozat kitöltés ével kell a p ály ázóĺak el e get tennie.

6. A pályázaton tłiľténő ľészvétel feltételei

ApáIyázatorlaz vehet részt, aki:

a) megvásáľolja a ,,Pállyázati fęltótelek''-et, é.s az eľről szóIő igazolást csatolja;

b) az aján|ati biztosítékot befizeti, és erről a befizetésre vonatkoző bizoĺy|at másolati
péIdányźÍ, banki átutalás útján történó befizetés esetén a bank teljesítési igazo|ását,
vagy az átutalás teljesítését igazoIő bankszámla kivonatot csatolja;

c) nyilatkozik arról, hogy vállalja a,,PáIyázati feltételek''-beÍl, illetve mellékleteiben leíľt
szerződéskötési és egyéb feltételeket, és apá|yálzat cé|játĺakmegvalósítását;

d) váIlalja, hogy a ,,Szemünk fénye,, iskolavilágítási Programma1 kapcsolatos
önkormanyzati kötelezettséget az épülettel kapcsolatbafl a szerződés tartama alatt
átváila|ja1'

e) vállalja a birtokba vételét kĺjvetően, a béľleti szeľződésben koľülíľt, az iĺgat|anhoz
kapc s ol ódó kozizemi és egyéb s zoIgáItatás ok me gfi zeté s ét ;

Đ tudomásul veszi, hogy az ingatlan saját kĺiltségen tĺiľténő felújításanak költségek
megtérítéséľe, amelyek a Lakástĺirvény rendelkezései szerint a béľbeadóra tartozó
költségek' a munkálatok megrendelése és megkezdése előtt, a Kiíróval történt
megállapodás értelmében jogosult. Amennyiben bérlő a Kiíróval a munkálatok
megľendelése és megkezdése előtt a Kiíróval nem kötĺjtt megállapodást, vagy a
megállapodásban foglaltakat meghaladó felújítást végzett a k<iltségeket semmilyen
formában nem háríthatja átt aKiítőta,jogalapnélküli gazdagodás címén sem;

g) tudomásul veszi, hogy az ingatlan saját költségén töľténő karbantaľtásának költségeit,
amelyek aZ iľányadó jogszabályok szerint bérbeadóra tartoző kötelezettségek,
semmilyen formában nem hárítja át aKiíÍőra, jogalapnélküli gazdagodás címén sem,
amennyiben a karbantaľtási igényről a Kiírót előzetesen nem éľtesítette;

h) tudomásul veszi, hogy a bér|etí szeruődés közĺis megegyezéssel törtéĺő
megszüntetését kéri, rígy további 1 évľe eső bérleti díjat köteles a bérbeadő részére
megfizetni, benlházásainak megtéľítésére nem jogosult;

i) nyilatkozik arról, hogy rá vonatkozőana20II. évi CV[I. törvény 5ó. $ (1) és 57. $ (1)

bekezdésben foglalt kizárő kĺirülmények nem állnak fenn;

j) nyilatkozik arľól, hogy Kiíŕóval szemben tartozása (helyi adó, bérleti díj stb), toválbbá

a Kiíľóval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kotelezettsége nincs.

Ha apáł|yázó nemmagánszemély, fentieken túl

k) benffitja a táľsaság 30 napnál nem ľégebbi hiteles cégmásolatźłt és a társaság

képviseletére jogosultak a|áírási címpéldanyának eľedeti példányát vagy hiteles
másolatát;

l) nyilatkozik arról, hogy végelszámolás alatt nem áll, ellene csőd-, illetve felszámolási
elj árás nincs folyamatban.

m) nyilatkozk atő|, hogy a Nemzeti Vagyonĺól sző|ő f0I1. évi CXCVI. tciľvény 3. $ (1)

bekezdés 1. pontja szeľint át|átható szervezetĺek minősül, és tulajdonosaik, vezető
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tisztségviselőik a hivatkozott ľendelkezés bd) és cb) pontjában foglaltaknak
megfelelnek.

A pá|yázat értékeléséhez csatolni sztikséges

k) részletes hosszú távú oktatási pľogram.

Amennyiben a pá,Iyálzó nem magánszemé|y, a pőJryízati eljáľás során benffitott ajáĺ|atáłt,
továbbá az ajánLat mellékleteként benýjtott valamennyi nyilatkozatáłt cégszenĺ aláírással kell
ellátnia. Cégszeni aláírás során a cég képviseletéľe jogosult szeméIy/személyek a táľsaság
kézzel, vagy géppel írt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve a|á nevét/nevtiket
oná|Lóanlegytittesen írja/ír1ák alá hiteles céga|áírásinyilatkozatuknak megfelelően.

A Lebonyolító a páIyázőt _ az összes páiyáző számára azonos feltételekkel _ elektronikus
Ievél (e-mail, fax) űtjánhatátidő tűzésével a hiány pótlására hívja fel az ajálĺ|attalkapcsolatos
foľmai hiányosságok pótlására, amennyiben a sztikséges nyilatkozatokat, igazolásokat nem
megfelelően' ill. nem teljes könien csatolta. Amernyiben a pá|yázó a felhívás kézhezvéteIét
követően az abbaĺ megjelölt határidőľe a hiányt nem' vagy nem teljes könĺen pótolja, úgy
páIyázata a hiánypótlási hatríridő elteltének napját követő naptól érvénýelennek minósül, és a
páIyázat további részében nem vehet tészt.

A Lebonyolító a hianypótlási felhívásban pontosan megjelölt hianyokľól, a hianypótlási
hatráridőről egyidejrĺleg, közvetlentĺl, íľásban kcjteles tájékoztatni az ĺjsszes pá|yázőt.

A hianypótlás nem eredményezheti az ajáłĺ|at elbíľálásra keľülő tartalmi elemeinek
módosítását.

Nincs helye hianypótlási felhívás kibocsátásának és a pźlyáző ajáłnlata érvénýeleľľrek
minősül, amerľryiben

a pályázó az ajánlatában nem ielöl meg konkĺét bérleti díjat. vagy nem nyrijtotta be részletes
oktatási tervét.

6l A. A pálilyá,zat foľmai, taľtalmi követelményei

Apályázőnak2 pé|dányban (egy eredeti és egy másolat) kell elkészítenie ajźn|atált, feltüntetve
minden példányon az ,,Etedeti aján1'at,,, és ,,Másolati ajánLat,, megjelölést. A példányok közötti
eltérés esetén az eredeti példány érvényes.

Az aján|at első oldalán kell elhelyezni a megfelelően kitöltött ,,Je|entkezési lapot'', a második
oldalon a kitöltött ,,Ajánlati tjsszesítőt'', külĺinös tekintettel a megajźnlott bérleti díj
megjelöléséľe, harmadik oldaltól a részletes oktatási tervet. Ezt követően kell elhelyezni a

pá|yázati felhívás mellékletét képező nyi|atkozatokat értelemszerűen kitoltve. Közölni kell a

benýjtó nevét, lakcímét (székhelyét), ahova apályázati eredmény közlését kérik.

A pá|yázőnak csatolnia kell, a részletes oktatási programját, és ajánlatot kell terĺrie a havi
nettó bérleti díj összegéľe, amely nem lehet kevesebb a pályázati kiírásban megjelölt
minimális bérleti díjnál.

Az ajónlat és az összes melléklet minden oldaWt _ osszeťuzve, aZ oldalak számának
dokumentá|ásáx aI _ folyamato s szá,mozás sal kell ellátní.

Az katokat lezárt, sértetlen boľítékban, magyaÍ nyelven személyesen (nem postai úton) kell
benffitani. A beadott páiyázatok,ĺóI átvéte|i elismervény késztil. A boľítékon csak az alálbbi

szöveg szerepelhet:

,,Budapest VIII., Pľáter u. 1.1.. szálm a|atti ĺskola béľbevétele',
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Lebonyolítő |ezáratIan vagy séľült borítékot nem vesz át. Kiírő minden, az ajőn|attéte|i
hatáľidőn túl benyij tott aj ánlatot érvénýeleĺmek nyilvánít.

Amennyiben apályázó apá|yázati eljárás bármelyik szakaszőlbanmeghatalmazottlitján jáĺ e|,
a teljes bizonyító erejű magiínokiľatba foglalt meghatalmazás eređeti pé|đányát is mellékelni
kell az ajánlathoz. A Polgrári Perľendtartás 196. $-a szeľint a teljes bizonyítő erejű
magánokiratnak az alábbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

a) akiá.J|ítő az okiratot sajít kezűleg írta ós a|őírta

b) két tanú az okiraton a|áírásá'vatigazo\ja, hogy a kiállító a nem álta|a írt okiľatot előttük
írta aLá, vagy a|áúrását előttük sajáłtkezu aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk
takóhelyét (címét) is fel kell tüntetni;

c) a kiállító aLá,ftáłsa vagy kézjegye az okiľaton bíróilag vagy kozje gyzoileghitelesítve van;

d) a gazdáIkođő szewezet áIta| üzleti körében kiállított okiratot szabá'|yszeruen a|áírták;

e) ügyvéd (ogtanácsos) az áita|a készített okiľat szabóiyszeru e||enjegyzésével bizonyítja,
hogy a kiállító a nem áita|a írt okiratot előtte írta aIáĺ, vagy aLáírźtsát előtte saját kezu
a|áírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektľonikus atá,írásőĺva| a|á,írt
elektronikus okiľat tartalma az ügyvéd źlta|készített elektronikus okiľatéval megegyezk;

Đ az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást helyezett el.

Amennyiben a pályálző magánszeméIy, a pá|yázati eljárás során nevében nyilatkozatot va1y
ma5ą v a gy me gh ata|mazottj a ítj án tehet.

Amennyiben a páIyánő gazdáIkodő szeruezet, a pá|yázati eljrárás során nevében nyilatkozatot
a céĄegyzékben feltüntetett képviseleti joggal rendelkező személy, vagy e személy
me ghatalm azottj a tehet.

A bérleti szęrződés szövegével kapcsolatos észrevételeket a pályázat mellékleteként
nffithatja be a pályálzó. Amennyiben a pályázat során a pá|yáző nem tette meg észľevételeit,
így a bérleti szerződés szövegének módosítására a továbbiakban nincs lehetőség.

7. Äjánlati ktitöttség

Az ajánlattevő |ega|álbb az e|bfuá|ási határídőt kĺjvető 90. napig teľjedő aján|ati kötöttséget
köteles vállalni, amely az aján|attételi hatálridő lejártanak napjával kezdődik. Az Ąánlati
kötĺittség az e|bíráIás hatáľidejének meghosszabbítáłsa esetén a meghosszabbított e|bíráIási
határidőt kcivető 45. napigtart.

Az aján|ati kötöttség tartalmának meghatźlrozásáľa a Polgári Töľvénykonyv ľendelkezései
iľányadóak, különös tekintettel aLII' $-ra és ahozzáfúzłctt kommentáľľa.

Az aján|at olyan megállapodást, kezdeméĺyezo nyilatkozatot jelent' amely legalább a törvény
alapján lényegesnek tekintett szerződéses elemeket tartalmazza, s egyértelműen kittĺnik
belőle, hogy az abban foglaltak ügyletkötési akaratot tĹikľöznek, tehźłt a nyilatkozó _

elfogadás esetén _ aztmagfuanézve kötelezőnek ismeri el.

Az ajánLati kötöttség azzal' jár, hogy ha a másik fé| az adott időhatáron belül az aján|atot
elfogadja, a szerződés a törvény rende|kezése folytán létrejön.

Az aján|at megtételéve| tehán függő helyzet alakul ki, amely az aján|ati kötöttség leteltével ér
véget.

Amerľryiben az aján|attevo az ajánl,atí kötöttségének ideje alatt aján|atát visszavonja, a
b ef izetett aj án|ati b izto s ítékot elves zti.
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8. A pályázatokbontása

A páIyázati ajránlatokat tarta|maző zárt borítékok, felbontását a Lebonyo|ító végzi a pá|yázari
felhívásban megjelölt időpontban. Az ajánlatok felbontásán, a lebonyóÍtó képviselőjérrkívül
az ajánlattevők, illetve meghatalmazottjak lehetnek jelen. A képviselet1 iogosultságot
megfelelően (személyi ígazo|v ány, meghata|mazás) igazolni kell.
Páĺ|yázók a bontás időpontjáról ktitön értesítést nem kapnak. Az aján|atok felbontásán jelen
lévők jelenlétük igazo|ásárajelenléti ívet ímak aIá.

Az ajáĺ|atok felbontásakoľ a Lebonyolító ismeľteti apźiyázőknevét, lakóhelyét (székhelyét),
az ,,Ajánlati összesítőn'' feltüntetett aján|ati fuat és vállalásokat.

Az aján|attevő fenti adatok ismeľtetésót nem tilthatja meg.

A Lebonyo|ítő az ajránlatok felbontásiáľő|, az ajánlatok ismeľtetett tartalmfuóljegyzőkönyvet
készít, amelyet a páIyázőŁ'rlak eľre vonatkozó igény esetén átad, illetvé ńegküld. A
jegyzőktinyvet a Lebonyolító képviselője és a jegyzőkönyvvezető írja a|á, a bontáson
megj elent páLy ázók közül kij elöltek pedig aláírásukkal hitelesítik azt.

9. Äz ajánlat éľvénytelenségeinek esetei

Érvénýele ĺ az ajźnlat, ha

a) a páLyázatot a pá|yázati felhívásban meghatźrozott, illetve szabáiyszeríien
me gho s s zabb ított aján|attéte|i határidő |ej árta után nyúj tották b e,

b) azt o|yan ajanlattevo nyújtotta be, aki a Kiíľóval szembeni fizetési kötelezettségét (helyi
adó, bérleti díj stb.), vagy szetződésben vállalt egyéb k<jtelezettségétnemteljesítette,

c) az aján|attevő az ajánl'ati biztosítékot nem, vagy nem az előírtakĺlak megfelelően, illetve
nem határidőre bocsátotta rendelk ezésre,

d) az ajánlatĺemlezálrt. séľtetlen borítékban keľült benffitásľa,

e) az Ąán|attevő a pá|yálzatikiításban e|őírt mellékleteket nem nýjtotta be, vagy hiányosan
nffitotta be, illetve az ott megfogalmazottfe|tételeknek nem tett eleget,

Đ az ajárl'attevő apá|yázatban foglalt egyéb feltételeknek nem tett eleget,

g) hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem vagy csak részben tett eleget.

Az eljátás további szakaszábannem vehet részt az, aki érvényelenpá|yázati ajánlatot tett.

I0. !ĺz ajánlatok elbíľálása, az e|bíráiáls szempontjai

A Bíľá1ó Bizottság a pá|yázati felhívásban meghatározott éľtékelési szempontok alapjrán
bfuá|ja el és rangsoľolja az éwényes páiyázati ajánlatokat, sztikség szeľint szakéĺők
bevonásával.

Az Ą ánlatok elb ír áiás ának s zempontj ai é s s úl yo z ásuk :

A benffitottpáIyázatra 10 pont adható.

a.) Az ajánlott béľleti díj összege _ legfeljebb 4 pont

b.) Azvégezni kívánt oktatási tevékenység _ legfeljebb 3 pont

z.I. szakmunkásképző és szakiskolai oktatás 3 pont
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2.z. szakközép és gimnáziumi oktatás 2 pont

2.3. egyéb oktatási tevékenység 1 pont

c.) Az oktatási tevékenysé get végző, az 
.lngat|ant 

bérbevevő szervezet tulajdonosi szetkezete
- legfeljebb 3 pont

3.1. egyházi tulajdon _ 3 pont

3,2. alapít.ványi nllajclon - 2 pont

3.3. egyéb tulajdon - 1 pont

Az I. pont esetében nem egész pontok is adhatók, a benyújtott ajánlatok szálmának, és az
ajánlatok ktjzötti összegek arźnyának fĺiggvényében. A 2. pont esetében, amennyiben tĺjbb
féle szintű oktatási tevékenység megvalósítására is soľ keľül' akkor az keľül éľtékelésľe,
amelyik a magasabb pontszámot kapja.

Amerľryiben a benffitott ajánlatok összpontszáma azonos' előnyben részesülhet az apáůyáző,
akinek a szakmai pľogramja:

o atetvezett tanulói |étszám meghaladja af00 főt
o lehetőséget biztosít a nappali képzés mellett esti, levelezőképzésre;

o lehetőséget biztosít Józsefvárosban lakó tanulók képzésére;

o célul tuzí kĹ hogy az iskola legyen helyszíne a profiljába tartoző keľĹileti
társadalmi eseményeknek;

Amennyiben a benffitottpáiyázatok kĺjzött nincs olyaĺl aján|at, amely a kiinduló bérleti díjat
meghaladja, úgy alacsonyabb bérleti díj ajanlat is elfogadhatő azza| kikötéssel, hogy a
pá|yáző tudomásul veszi, amennyibeĺ a pát|yázata kerül eIfogadásľa , és az ajanlatban szeľeplő
osszeg nem éri el a kiinduló béľleti díj 90 vo-át, ú'gy az épu|et felújításával, karbantaľtásával,
korszerűsítésével kapcsolatosan felmerülő semmilyęn' a bérbeadót terhelő költséget nem
háríthat áłt a Bérbeadóra jogalap nélküli gazdagodźts címén sem. A költségek áthfuítáłsára
abban az esetben sem jogosult, ha a bérleti jogviszony közös megegyezéssel töľténő
megszűntetését kéri. Amennyiben a kiinduló béľleti díjat el nem érő ajźnIat kert.il elfogadásra,
íEy a mellékletként csatolt bérleti szerzóđés tervezet vonatkozó részei előzoek értelmében
módosulnak.

A pá|yázati ajanlatok eIbírálása során a Lebonyolító jogosult megvizsgá|ní az ajánlattevok
alkalmasságált a szeruődés teljesítésére, és ennek során a csatolt dokumentumok eredetiségét
is ellenőrizheti.

A Lebonyolító sziikség esetén az aján|attevőtől az ajźtn|at lényegét nem érintő technikai-
formai kéľdésekben, írásban felvilágosítást kérhet annak elorebocsátásáva|, hogy az
ajánlattevő ezze| kapcsolatos írásbeli vá|asza semmilyen foľmában nem eredményezheti a
pályázati aján|atában megfogalmazott feltételek olyan megváltozását, amely a pá|yázat soľán
a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná. A Lebonyolító a felvilágosítás kéľéséről és

annak tarta|mfuő| haladéktalanul írásban étesíti a többi pá|yázőt.

A BíľáIó Bizottság a Képviselő-testület részére a pályázat nyerteseként, béľleti szerződés
megkötésére javasolja azt az aján|attevőt, aki a páiyázati felhívásban rcgzített feltételek
teljesítése mellett összességében a legelőnyösebb ajánlatot tette.

A Lebonyolító a pá,|yázatok értékeléséről jegyzők<inyvet (a továbbiakban: éľtékelési
j egyzőkĺinyv) készít, amely tarta|mazza:

a) apá|yázati eljáľás ľövid ismeľtetését, abeérkezett ajánlatok számát,

13



b) abeérkezett ajánlatok rövid értéke|ését,

c) a döntés indokát,

d) a páiyázati eljáľás eľedményének összefogIa\ó értékelését, az e|so két helyre
javasolt páiyáző megjelölését (ha erľe mód van),

e) egyéb, a Lebonyolítő áItaI fontosnak taľtott korĹilményeket, tényeket.

l.1. Osszeférhetetlenség

A pá|yázati eljárás soľán összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a pá|yázatok
elbíľálásában olyan természetes személy, szeÍvezet, illetőleg képviselőjtik vesz részt, aki
maga is ajánlattevő, vagy

- annak kĺjzeli hozzátartozója (Ptk. 685. $ b) pont),

- annak munkaviszony alapjan felettese, vagy alkalmazottja,

- annak máłs szeruődéses jogviszony keretében foglalkoztatója,vagy foglalkoztatotda,

- ha bármely oknál fogva nem várható eltőle aziJ;gy elfogulatlan megítélése.

12. 
^ 

páůy ázati elj áľás éľvénytelenségének és eľedménytelenségének esetei

Érvénytelen a pályázati eljárás, ha a pályázat e|bíráIásakor az összeférhetetlenségi szabályokat
megsértették, vagy akkoľ is, ha valamelyik ajanlattevő az e|járás tisztaságát vagy a tobbi
ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekméný követ el.

Kiíró fenntartja magának a jogot aľľa, hogy a páiyázatot eľedménytelennek nyilvánítsa -
anélkĹil, hogy a páiyázőkkal szemben bármely felelősséget vállalna _ ameĺmyiben:

a) nem érkezik páÄyázat1'

b) kizźtróLag érvéĺýelen ajánlatok érkezĺek, vagy az cisszes ajánlattevot ki kell ző,rni az
eljárásból;

c) egyik páIyázó sem tett apá|yázati felhívásban foglaltaknak megfelelő aján|atot;

d) a Kiíľó az eljárás érvénytelenítésérő| döntcjtt.

Az eredménýelen pá,Iyáztatást követően a Kiíró dönt a további vagyonügyleti eljáľást
illetően.

1.3. Eľedményhirdeté s, szerződéskłités

A Lebonyolítő a páiyázati ajánlatok elbírá,Iására vonatkozó dĺjntéséről írásban, a dontéstőI

szálmított 30 napon belül valamennyi aján|attevőt értesíti.

Bérbeadó apályázat nyeľtesével a döntés áftvéte|ét követő 15 napon belül béľleti szeruődést
köt. A nyeľtes ajanlattevő visszalépése esetén a bérbeadó jogosult a pźlyázati eljárás soron
kĺjvetkező he|yezettjével bérleti szerződést kotni' amennyiben annak ajźnlata megfelelő a

Kiíró számára.

14. Egyéb rendelkezések
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Az ajánlattevő az ajánlatok felbontásig köteles titokban tartani aján|atatartalmát, és a Kiíró
áItaI a részletes dokumentációban vagy bármely módon rendelkezéséľe bocsátott minden
téný, információt, adatot koteles bizalmasan kezelni, arróltájékoztatástharmadik személynek
nem adhat . Ez a tilalom nem terjed ki a finans zíroző bankkal és konzorciális ajánlat esetén a
résztvevőkkel való kapcsolattaľtásľa. Ha az ajáłn|attevő vagy az érdekköľében álló más
személy apáIyázattitkosságát megséľtette, a Kiíľó az aján|atát érvénýelennek nyilvánítja.

A Lebonyo|ítő az ajánlatok tarta|mái- a páIyázat |ezárásáig titkosan kezeli, tartalmukľól
felvilágosítást sem kívülállóknak, sem apá|yázaton résztvevőknek nem adhat.

A Kiíró az ajáĺIatokat kízárőIag elbírá|ásra használhatja fel' más célú fe|használźls esetén az
ajánIattevővel külön meg kell anól állapodnia.

A Kiíľó a páIyáłzati eljárás során készített jegyzőkönyveket' dokumentumokat köteles 5 évig
megőrizni, továbbá ilyen jellegu e||enőrzés esetén az e||enótzést végzo szerv, személyek
ľendelkezésére bocsátani.

Apályáłzattal, illetve az annak alapján megkötésre kerütő szerződéssel kapcsolatos esetleges
vitás kéľdésekben elsősorban a Budapest Józsefváľosi onkormányzat Képviselő-testületének
a 66ĺ2012. (XII. 06.) számú, önkormányzatí rendelete, a Képviselő-testület 48812012. (Xlľl.
06.) számú hatátozata, valamint a Ptk. vonatkozó előírásai azirźnvadők.

Budapest,

Józs efváros i onkorm ány zat

nevében eljáĺrő

Kisfalu Kft

Mel1ékletek:

1.

f.
3.

4.

5.

számrĺ melléklet:

szátmú melléklet:

számű melléklet:

számíl melléklet:

számű melléklet:

Jelentkezé s i |ap magánszemélyek szźtmźłr a

Jelentkezési lap társaságok számára

Ajánlati cisszesítő

Nyilatkozat Végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról

Nyilatkozat a páůyázati feltételek elfogadásáľól, szerződésk<itésľől,

ingatlanszerzési képessé gró|, aján|ati kötöttségről

Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható k<jztartozásrő|; Kiíróval
szemben fennálló tartozásr ó|

Nyilatkozat pénzugy i alkalmasságról

Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról

Nyilatkozat á'tJ'áLtható szeru ezetr ő| gazdasági társaságok számár a

Nyilatkozatát|áthatószeruezetrő|civi|szervezetekszźtmára

6' szá,m(l melléklet:

7. számú'melléklet:

8. szám(l melléklet:

9. szám(l melléklet:

10. számú melléklet:
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II. számű melléklet: Béľleti szerződés tervezet

If . számú melléklet: T ájékoztató a bérbeszámítás módj áról
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