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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyĺ Bízottság vé|eményezi x
Embeľi Eľőforľás Bizottságvé|eményezi tr
Határozati iav as|at a bizottság szá,már a:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az eloterjesztés
megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Az onkormányzattulajdonát képezia Budapest VIII., Rákóczi ít59. száma\atti,346f8/0lN3
Ilrsz-ű' pinceszinten (f02 m2), fölđszinten (439 ÍT?), félemeleten (I95 ÍIŕ) elhelyezkedő
cisszesen 836 m2 alapterülettĺ nem lakás cé|jára szo|gáiő helyiség.

Az iĺgatLan-nyilvántartásban üzlethelyiség besorolással szeľepel.

A vízőrás helyiségre az Önkormányzat kozos költségfizetési kötelezettsége összesen:
124.777,- Ft/hó.

A Képviselő-testület 16I/2014. (VIIL 27.) szőtm(lhatározatźhan felkérte a Kisfalu Kft-t a fenti
helyiség nyilvános, egyfordulós pá,Iyá,zat útján történő bérbeadására, 635.733,. Ftlhő + Áfa
bérleti díj ĺisszegen.

A pá|yázati felhívást a Kisfalu Kft. kozzétette a testületi hatáĺozatban foglaltaknak
megfelelően. Apá|yázat20L4. szeptember 24-tő| került kiírásra, leadási határideje és a bontás
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napja 2014. október 29. vo|t. A páIyázati dokumentácíót két személy vásáľolta meg, és
határidőn belül két páiyázatkerült beadásľa.

Apá|yázati hirdetményben foglalt határidőn belül az a|ábbíajánIattevőktő| érkezett be ajánlat:

1.) Ajánlattevő neve: Sun Mode Trade Kft. (székhely: 1101 Budapest, Hungáĺia kĺ.
5-7. III. épület II. lépcsőlrázY. 4.; cégsegyzékszám:01-09-955460; ađőszám: 23I535OI-
2-42, képviseli: Ye Liling ügyvezető)

Ajánlott nettó béľletÍ díj (Ft/hó): 680.000,. F't.

B érbevétel időtaľtam az hatfu ozatlan idej ű

Béľbevétel célja: női-, férfĹ és gyermek divatáru kiskereskedelem

Egyéb vállalások: kb. 10.000.000,- Ft-os öneľőből történő felújítás vá||a|ása, az ingat|arl
belső felújítása, fal- és padlóburkolatok eltávolítása, cseréje, festés, világítótestek cřľéje,
a fűtőtestek felújítása, valamint a bontást, illetve a bérbevételt követően elvégzendő
statikai vizsgálatok után kiderülő munkálatok e|vé,gzése, A további felmerülő
(elektromos-, és fűtéssel kapcsolatos) munkźÄ< elvégzéséhez ľendelkeznek annyi oneľővel,
hogy ezeket saját kĺlltségen e|vé,gezzék, azoĺbaĺ eze|<hez a tulajdonossal szĺikséges
egyeztetéseket, táłrgyalálsokat kívárnak majd folytatni, és ezt a szeruóđés esetleges
megszűnésekor az óvadék összegébe, illetve az utolsó bérleti díjba szeretnékbeszálmítatni.

A Sun Mode Trade Kft. a páiyázati kiírásban foglaltak szeľint nýjtotta be apá|yázatát.

Értékelési javaslat: a páůyálzatéľvényes

2.) Ajánlattevő neve: T and T Family Kft. (székhely: 1196 Budapest, Kossuth L. u. 92';
céĄegyzékszám: 0I-09-9f9053; adószálm: I49873f8-2-43, képviseli: Nguyen Thi Thuy
ügyvezető)

Ajánlott nettó béľleti díj (Ft/hó): 810.000,. Ft.

Bérbevétel időtaľtamaz 5 év

Bérbevétel célja: vegyes kereskedelem

Egyéb vállalások: nem került kittjltésľe

A páIyáłzati kiírásban az aján|ati biztosíték beéľkezésének határidej e f0I4. október 17.
napja volt, azonban a T and T Family Kft. által befizetett ajanlati biztosíték a Kisfalu Kft.
á"|ta|vezetettszźtmIźľa20|4. októbeľ 18-an érkezettbe. Azaján|attevő őlta|2014. októbeľ
Í7 -én befizetett összegről az UniCredit Bank ZÍt. f0L4. október 22-én igazolást adott ki,
hogy a bank2014. október 17-én a T and T Family Kft. á|ta|befizetett összeget a Kisfalu
Kft. szám|ájáĺ a átutalta

A 2014. október 29-i páIyázatbontási jegyzőkönyvében rogzítésre kerĹilt, hogy a T and T
Family Kft. ajánlattevő a beadott pá|yázatábaÍL az alábbi dokumentumok nem kerültek
becsatolásra:
. nyilatkozat a szeszesital forga|mazásáľól,
. nyilatkozat módosítás a bérbevétel időtartamźrő| a pá|yázati kiírásban foglaltak

szerint.

Továbbá megá||apításľa keľült, hogy a T and T Family Kft. ajanlattevő a pá|yázati
dokumentációkat nem számoztabe, és nem fűzte össze.

A Kisfalu Kft.20L4. októbeľ 30. napján kelt tértivevényes levelében felszólította a T and
T Family Kft. ajánlattevőt a fentebb tész|etezett hiánypótlások határidő megjelölésével
torténó becsatolására.



A T and T Family Kft. az elóírthatá,ridőn belül becsatolta ahíányzí dokumentumokat, és
azigyvezető a Kisfalu Kft. hivatalos helyiségében beszámozta és összefűzte az eredeti és
másolati példĺányu páiy ázati dokumentációt.

Éľtéketésĺ javaslat: apál|yáaatérvénytelen az aján|ati biztosíték késedelmes beérkezése
miatt. A páIyázatbontó bizottságtźtjékoztatta a T and T Family Kft. képviselojét, hogy az
ajáĺ|ati biztosíték beérkezésének késése miatt a pá|yázatllkvélhetően éľvénýelen lesz' de
czt a tulajdonosi joggyakoľló fogja lrregállapítali a vcľserryeztetési szabáIyzat 20' pontja
éľtelmében.

Javasoljuk, hogy a Képviselő-testület a Budapest VIII. 346f8/OlN3 he|yrajzi számon
nyilvántartott, a Budapest VIII., Rákóczi út 59. szám a|atti, 836 m2 alapterületű
cinkormányzati tulajdonú, üres nem lakás célú üzlethelyiség bérbeadására kiírt nyilvános
egyfoľduló s páIyázatot nyilvánítsa érvényesnek és eredményesnek.

ApáLyázat elbíráIásának fő szempontja az ajánlott bérleti díj ĺisszege volt. A pá|yázat kiírója
azonbarl a pá'Iyźłzati felhívásban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult volt
megvizsgáIní az ajánlattevők alkalmasságát a szerzodés teljesítésére, és ennek során a csatolt
dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti.

Fentiek éĺtelmében az ajánlatok rangsora:

1) Sun Mode Trade Kft

Tekintettel arra, hogy a páiyázati eljárás során egyetlen érvényes ajánlat érkezett be, a
páł|yázatbontó bizottság apáIyázat nyertesének a Sun Mode Trade Kfĺt javasolja.

Javasoljuk a Budapest VIII., Rakóczi út 59. szátm a|atti, 34628/OlN3 łlĺsz-ú, 836 m2
alapterületű, tires önkormányzati tulajdonú nem lakás célri üzlethelyiség béľbeadására kiírt
nyilvános egyfordulós páiyázat nyertesével, Sun Mode Trade Kft-vel a bérleti szerzodés
megkötését, hatźttozatlan időre, 30 napos felmondási hatáľidő kikötésével, női,- féľfi- és
gyermek divatáru kiskereskedelmi tevékenységek cé|jára' 680.000,- Ft/hó + Áfa béľleti +
kozuzemí- és különszolgáltatási díj ö s s zegen.

Javasoljuk a bérleti szerződésbe foglalni, hogy a Sun Mode Trade Kft. vállalja a helyiség
felújítását kb. 10.000.000,- Ft-os cisszegen <ineľőből, amely a következoket taľtalmazza: az
ingatlan belső felújítása, fa- és padlóburkolatok eltávolítása, cseréje, festés, világítótestek
cseréje, a fiĺtőtestek felújítása, valamint a bontást, illetve a bérbevételt követően eIvégzenđő
statikai vizsgálatok után kiderülő munkálatok e|végzése. Javasoljuk kikötni továbbá, hogy
ezen munkák tekintetében a Sun Mode Trade Kft. a költségeit függetlenül azok végleqes
tényleges összegétől a bérleti jogviszony időtartama alatt és azt követően sem érvényesítheti
béľbeszámítás keretében, továbbá semmilyen jogcímen nem követelheti az onkormźnyzattő|.

II. A beteľjesztés ĺndoka

A nem lakás célú helyiség bérbeadásáľa kiíľt nyilvános egyfordulós pź/.yáĺzatlezfuásáłloz és az
eredmény megállapításálhoz bérbeadói döntés sziikséges, amely döntés meghozatalára
tekintettel az ingat|an étékér e a Képvis elő - te stület j o go sul t.

III. A diintés célja' pénzügyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását, mivel a helyiség mielőbbi bérbe adásból befolyó
bérleti díj fedezi az onkoľmányzat kĺizös költség fizetésí terhét, a helyiség á||aga nem romlik
tovább. Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormárĺyzat, kiadásként havonta
közös k<iltség fizetési kotelezettsége keletkezik.

A dĺjntés pénzugyí fedezetet nem igényel.



Ahatáľozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolj a a2OI5. évi bérleti díj bevételt.

IV. Jogszabályĺ köľnyezet ĺsmeľtetése

A Budapest Józsefvárosi onkormányzat vagyonáról és vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáró| szóló 66l20L2. (XII.13.) száml1' onkormanyzati ľendelet 16. $ a) bekezdése
szerint a Képviselő-testtilet a tulajdonosi joggyakorló a 100 millió Ft feletti éÍtékíi vagyon
hasznosításával kapcsolatos dcintés meghozatalában.

A versenyeztetési eljáľás típusáľól a 66/2012. (XII. 13.) számú' a Budapest Józsefváľosi
Onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáról sző|ő
önkormányzati rendelet 7. Š (1) bekezdése rendelkezik. A Rendelet 7. $ (2) bekezdése
alapjá,n, ha tnkormányzatrendelete vagy a Képviselő-testület hatfuozatamást nem tartalmaz,
a tulajdonosi jog gyakorlója határozza meg, hogy melyik versenyeztetési eljárást kell
alkalmazni.

A nyilvános pźlyázat lebonyolításának szabályait, a veľsenyeztetési eljárásokľól szóló
428 ĺ 20 12. (X II. 0 6. ) számú, Kép v i s elő -testületi hatfu o zat tartaImazza.

A Budapest Józsefvárosi onkormźnyzat Képviselő-testületének 4f8/2ol2. (Xn. 06.) számú'
Veľsenyeztetési Szabályzatát a Budapest Józsefvárosi onkormányzat tulajdonábarl' áIIő
vagyonelemek hasznosítása és tulajdonjoganak źłtrvházása esetén a hasznosító és a
tulajdonjogot szeruő kiválasztásáľa kell alkalmazni , ha a versenýárgyalás taľtás a jogszabály
a|apján kötelező, vagy a tulajdonosi jogköľgyakoľló előírta, hogy a vagyont versenyeztetési
elj rárással kell hasznosítani vagy a tulaj donj o gát átnlházni.

A Budapest Józsefvárosi onkormźnyzat Kópviselő-testületének 428/2OI2. (XII. 06.) szátmú,
határozata a versenyeztetési szabá|yzatának II. Fejezete a|apjáĺ töľtént a páIyázat bontása, a
pá|yázatí ajánlatok elbíľálása és az ęl.lhez kapcsolódó jegyzőkiinyvek elkészítése.

A versenyeztetési szabáiyzat 20. pontja éľtelmében az ajánlatok bírálatakoľ a KiÍľó
(tulajdonosi joggyakorló) állapítja meg, hogy mely ajanlatok érvénýelenek.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapján a leendő béľlő a béľleti szerzođés megkötését
mege|őzően köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként
megfizetni, valamint a I7. $ (4) bekezdés alapján kőzjegyző előtt egyoldalú
kotelezettségvállalási nyilatkozat ot a|áími.

Fentiek a|apján kéľem a Tisztelt Képviselő-testületet, a fenti helyiségľe kiírt nyilvanos
egyfoľdulós páIyázat lezárásához, és az eredmény megá|Iapításával kapcsolatos dĺjntését
meghozni s zíveskedj en.

HatározatÍ javaslat

(. . .) számú' Képviselő -testiileti hatfu ozat

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1.) megállapítja, a Budapest VI[., 34628l0/N3 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest
V[I., Rakóczi út 59. szám a|atti, 836 fiŕ alapterületű' kapualjon kereszttil megközelíthető,
üres önkormányzati tulajdonú nem lakás célú üzlethelyiség bérbeadásáľakiítt nyilvános
egyfordulós pźlyázati eljáľás érvényes és eredményes.

2.) apá|yáZat nyertesének a benyijtott ajáĺ|ata aIap1áĺ a Sun Mode Trade Kft-t nyilvánítja.

3.) a T and T Family Kft. ajánlataérvéĺýe|en, mivel nem teljesítette teljes kcjníen apáiyázati
felhívásb an e|őírt feltételeket.



4.)

s.)

hozzájáru| a Budapest VIII., 34628l0/N3 helyrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest
VIII., Rákóczi út 59. szám a|atti,836 fiŕ alapterületű, üres ĺinkormányzati tulajdonú nem
lakás célú helyiség bérbeadására kiíľt nyilvános egyfoľdulós páIyázat nyertesével a Sun
Mode Trade Kft-vel a béľleti szerződés megkötéséhez, hatźrozatlan időľe, 30 napos
felmondási idő kikötésével, női, férti és gyermek divatáru nlházati kereskedelmi
tevékenység cé|jáĺa,680.000,- Ft/hó + nfabérleti + közüzemi-és különszo|gá|tatási díj
összegen,

llozzájáru| a Sun Mode Tľade Kft. által bérbe venni kívánt Budapest VIII., 346f8l0/N3
helyrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest VIII., Rakóczi rit 59. szám aLatti ingatlanon
betül elhelyezkedő, 836 fiŕ alapterületű, önkormányzati t|J|ajdonú, nem lakás célú
üzl ethelyi s é g f eIlíjítás áůlo z.

6.) a béľleti szeruóđésbe bele kell foglalni, hogy a Sun Mode Trade Kft. vállalja a helyiség
felűjítását kb. 10.000.000,- Ft-os ĺjsszegen öneľőből, amely a következőket tartalmazza.. aZ
ingatlan belső felújítása, fa- és padlóburkolatok eltávolítása, cseréje, festés, világítótestek
cseľéje, a ftĺtőtestek felújítása, valamint a bontást, illetve a bérbevételt követően
elv égzendó statikai vizsgálatok után kideľülő munkálatok elvégzése.

7.) a Sun Mode Trađe Kft-nek tudomásul kell verľrie, hogy a 6.) pontban foglalt munkák
tekintetében a kĺlltségeit fuggetlenül azok végleges tén}ĺleges összegétől a béľleti
jogviszony időtartama alatt és azt követően sem érvényesítheti bérbeszámítás keretében,
továbbá semmilyen jogcímen nem kovete|hętí az onkormányzattő|.

8.) a bérleti szetződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szol.gźlő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l2oL3. (VI. 20.)
szám(l Budapest Józsefváľosi onkoľmányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
közjegyzo előtt egyoldalú kĺjtelezettségvá|lalási nyilatkozat a|áírását vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014. december 11.
A döntés végĺehajtźtsőltvégzo szetvezeti egység: Kisfa1u Kft.

Budapest, 2014. november 17.

Tisztelettel:
t)r'
Kovács otfó

agyvezetó igazgató

Torvényességi ellenőrzés:
Danada.Rimán Edĺna

jegyzől
nevében és megbízásából:

*,ilľ,ĄfÁk
Dr. Kovács Gabriella

a|jegyző
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megie{eń1
'{ '4Jr'.Z..s'-.9.'.{saľoscíľ'níí hęI1łi lapball és aMĘľRCIFOL Büdĺpe$tfővÉľosĺ.te-4i.ę$ztési ujs4guan.

ł^'.ľg1'I-1l ln9stekil]tÍl9'{ę^e]tiĺ5!es időpqqlę.gy.prrctés;a|apjáĺ'.toĺ4ĺgzejltember 25.:és,20il;4. okÍ'óbeĺl.0' köżöťt:]kęr.ii{t soľo.K.isfalu J.óżsefváĺosĺ ý..ąp.ĺs1'*ĺiŕďliiKftt'"k.*ä],]i 
^,iiiaíi,*lő lľodam1'n'káľáľ'saĺnatlł<o"renltĺtod'e^se"el. Á".rĺelĺĺĺa't''jájařsi-a*.tá.ľłaíí'iletáĺĹdęj'e 20l4. otĺ{óboĺ ä$* tiapja

v..g:: Räk''gľ.Íjr ůŕ,59....s'Fm. alatt'Ĺ 3.46f81o;/lV3. Hé.lyťajg.i s'żám aJatt fet'ett.g],3'i6 nŕ
Í'.]tlffi-i1iĺ*ľé'fľľ-lľľjé.:|uŁ:ľ:.Ĺ"*ľkíĺ'.łs1a.ĺ.$äffiu."i;.ńi'ĺ*äĺi;.bé'*ńiäb

A :Kŕlff ap]ďĺĺe.zu{i'|'ťeÍhi.vab"n ĺie"yqi.iĺát"ioi'"osäoätäl,ó.; lliŇaü'o:ĺi.frĚä.;ĺi!'me8vizłgĚľni aZ
ą'.áiľls'9'"'đi áfiglňełge6't ą sĚĺłłĺae* t"'tj*.ĺt.gsot9, ĺĺs.. éĺiteii" śońn' a csátolt dokŕĺĺĺęlittlmolĺ
eľoďetiś.ęgéĹlĺ'g $!!ěgői.đtżtěfi. :' .

Ąp. uĺ"!i$''nnsľltĺe.i'ó,ĺü's...*9me1ľvr{ffi 
''ĺ'o*

f"ájpĺąv"1 reĺffias$Ą hatiĺ'łjśęję 20'i4. olĺr'óbeľ 29. l3jü óra v''gtt a benľŕ1jtág.hetyę axis'falll Kfrĺ083.p.udąpę$t, Ĺ"p.gp11ei6,ż,.a|:atti HelyisĘE,eľb'ęadäsi lľo'dája' 
:;

.:

ĺ hatł.rr.d'oľeĺ .b,eérkézetĺ ajáďatok'szaruą:.2 đb



A p á. |y,ázat bonĺ..łsárr az. aI ź"ŕb:i s ze mélyek ve4ek ľészt;
SuĺModę Trade. Kff. mę.,gĺĺaĺaimazott képr'iselóje dľ. Jľhász Gertúd Ĺigyvéd, továbbáa
T and T Faĺniltrl Kft. ĺigyveżetgje Nguyen .I.hi Tlruy tigyľeżető és Cao Tiell T.llanh aki az ťigyvazatö
anyanye lv él'o törté ri o táj élĺor.ľa!ásban segéd keze tt.

Ą2. ajálllaŕ ľŕĺviđ,iśmertet'eię.i

'l..)

Suň Mb.de.Třsđě.lfft.
Yę'Iłĺline ü'gyYiiżpt,g

Sjé.kh'e$lęi t10i. fu'.}tłngäľ..iä 'kľt. 5-7. I'H'. épiĺ|et II' Iá.Bcqóház V.4ĺ
Ajánlo'tt'4eftóbéľ.Jęti.dĺíff ĺ/'hć,\.68CI"0.0'0iłą

Aj:ánlatteí:ő .ňev e:
Kéiiviseł.i;

Béľb e.rl'é.to.l, idö,'tä.Ířáĺliäś
Teriékénýĺégl
E.gľébválléIás$$;.

'Ąján 
|ätĺeľ.ő ńeiiłel

t(.ép al'ĺl
1Szé.khęĺyęĺ

Á.jánjoťť nęttó béŕlďi fli| (Ft/tr'ó): B l:0'000,.Ft

hatátozďaii
nö i., fěrfi, 65' 5'.epnek d i v at,áru kęresked ę l eln
felujffi i öneröb''ől, t 0.000.000;Ft ŕĺsszegben

A pál|y'ázatbontáśt vezető:d.pá|y'ázati dokumentáció áttekintese után megĺtllap.ítoÍta,.hogy a.Sun Mo.de
Trade Kft. a pái|yázati|ki','rásban' f'oglalĺalĺnak megťelolően nyújtotťa be a pä|yánĺĺtźn, hiánypó'tl{śľa
tc'rtéllô felhívágra nincs' śzr+Ęség.

Đ
T ąud Il"ľatnĺlý t{Í"
Nguýén Thĺ Thuy: Ĺiryvezető
łĺ'96.B.Íldá.pÉĺs1ž,,Kĺts-s.rĺth'Lu--9'ż;

B'éľbpvétet ł{őtaŕtŕĺną
lev'ékenr,sĺĺg:
Esl'..ę''b'ĺ.'áĺlétäs.olęs.

)9V
ľąeľe.sikęľe^$'!ęH.ęŠ
Ii.'n.É.s

g;ť.i}ĺ4'. .oľsóhor 'a9ij p:á|y.á.aąl boĺÍąsi jęsyiőki'n.}ł1'#bon ŕiĺgzítéšťę' Jiě'.'ĺitü, .lĺogiy. .a .Bály'ĺ{zatbonro

Biżottság mqgĺállapított.Ę'. .ĺro'g1ł a T and T FaÍnŤ!ľ Kft; ajlán|attevŕi p{.ly.dgétban az .alábbi
d9kuhre4tupok.il'9l3!keđiltęk'b-ęG&1ÔJáśťď

" nj"ĺlaso'zat ffi hogy szesze'sitałt.kíYáľ'r:'gfęrgpjmami' 
.it n}'{tąt'łto.aat rnódosÍtás a h.érbęvé1ěl .itĺő'aľtąi,neľoł 'a Fátyáiäfr! iĺc.l,üläś'uan fuelłĺĺĺaił

szerint,
Továbbá.ĺĺre''$ítlap.ĺtĺłľe,k:ľJt,'hogy.a'T tĺnđ T Faĺn:Íl1rKft, ajánJattevőv péi|y,źaati dok.u41ęnĺäciókat
ng'lT'l':$fáĘoztäbe;és:nęnt.ňí'4ę.öss.&e.'''''''
|'p6tłĺza't:ut'aJi"c"ctt,'äj$ĺué*'*.T larĺa ľ F'anĺÍJ Kft, képviselő-ist [ąjáni,ätt€Ýi5t)ir li'ogy|ąjäńlďti
tr5ÍtłVÉvényes levéI|ien' 5.iĺđ|tłiĺap.čx' hatáľí$ő' kittizé"íé-V'el .ft'tĺz.Ôtítją äzlájá'nláfrłĺ{'{ĺeBe'pqlátĐs rulqsi
t-í€ľ tä'tďľiĺi lljányoqs1-gô.k p.ót{'ągáľa.ĺ'ite. iĺon.ez-áj'ántątte;aa f*ĺłlłi,ás'ké'"złęvétéĺ,ĺĺ.ĺiť.ĺlBłóęĺ.'aa
ą$.!ąp.megjelölt'hatáľĺdÜÍę"é.li'ŕny!ne'$'vas/'tl'ęaĺt$t1ę$körÍien p-ô.to!fu ŕl's{{Íäl"lĺ.ťťaabiáĺyp"ótláitĺ
há*íťiđő elteltenek napját;k5xoÍ6:hapt.rĺ éľĺériytelb*ĺeĺÉírĺfuđšĹĺii és a páIyĺät to"äbb'.i..teszéb'ehi.ntĺmÝ'.sę*ľ.é$&..''..,..'...
Ą K'ťsľąlu K ft...za, . ..olĺtóbpx 30' napjĺn k€tt.'{éiÍiÝEveli'$e'$ lęve]ében f.ęlszóĺitoĺa: 'a T.anđ T Fami{y
.Khi ąÍ'.áoÍattsvłĺt a íäĺtetb eszięteżett b;íäny'ĺlótt.&akiut{fiao 

'ĺtĺgieio.ĺ*mŁtarcĺnĺr 
,ééśźitőL:äs.áńj "

.Ą T aniÍ 'T '!Łrnj'|y .łf's..ł* ĺłl$ĺ.'ĺ.ľięĺ'á.rłdĺB bęlĺiĺ becsatolta a :ľr!$'pry''-a'p.l{gĺę 
lĺtnp.1ĺaä .ré.s'-.'ag-:

ĺipäľsz'ę.lp. g Kĺsfalu 
'1ę'.6* 

1'iv''ry{jos.'helyťśfutbpi'' tréiesbáno,za...és' đssaééĺiłarc] Íiż:€tÉđř,Iĺr éšl .alás'd"ĺa.đj

$5liĺán3łri :pa |y źiiatÍ d okuÍii ehťaciót.



A. pilyłĺzat bonÍásán a jegyzokönyvbe1l rłjg7iĺésre kerĺi|t, hogy a pí|yázatí kiíľásban az aján|ati
biztosíték beéľkezésének határideje20ĺ4' októbeĺ 17 ' napja volt. A T and 

.|. Family Kft. áttal bęfizętctĺ
.ajáir|ati biaosíték a Kisfaltl Kft' s;zámläjáraf0|4. október l8-án éľkęzott be. Markó Tímęa tájékoztaĺĺa
'a T and T Fami|y Kft. képvisdlójéĺ' hogy az 4iállatí biztosíték beéľkezés haÍáľidejének elńulasztá.sa
tniątt, véihe1ő|eg a pä|ýázatuk éľvénytělen; .de ę;á' a tulajdonosi jogokat gyakorĺó bizoÍtság fogio
'nregálĺapíialri. -

'.Ą T ąĺld.T Fan1ily Kft. képvise|óje apślý.tlzati.dôkümentációhoz csatolta az UiliCrédit Bank Hungary
Zlt,2a.l.4.:aktóber22.éll kiállított.igazolĺĺsá| ame|y azt tarta|maz?A,hogy az ajánlattevő áJtal befizetet1
2,+'Że,l4g;,iFt aj'ánlati biztasíték össz.eg,ét a bank kädvezmény ezett szÄtn|asánlára 20 ! 4. október l7-én
visszar'onhatatIanul teljesítette'

A Buđąpest Főváros VIII' KerĹilęt Józsefý"átosi' onkoľmányzatllak képvisęlętében eljár.ĺ5 Kisfa|u
Íózsefi,áĺosi -Vagyoqgaz.dáIkođÔ Kf.t..k.i'íi'óĺakejśö'oleges érdeke az önkormárryzati tu|ajdoliíl üľęs nem
lďiás célú |ie|'1liségck mielőbbi béľbéad.ás útján történó lraszngsít,rłsa, amely fo|yamaÍos bevételi forrást
jelenĺ' továbbá ezze| c.sčikkentheĺo ą'ktizo!'kqłtséB fizetési kotelezettsége; valamint a béľelt helyiségek
felújíĺásáról..és karhantaľÍásáľó| a bérbcadás utanlabéľlók gondoskodnak;
.A legjo'bb a'jfullatra vonattozjó já]v''a$at íhd,cĺkä.Í:''äu. ĺähkrlrmányzat érdekeĺnet és..a.pá!yá''zĺĺbán 'fioglált
egyéb' f'oltételeknek való megfe'lelés. A pá|ý$Ąt kiíľoja aptiyárati fcthĺvásball igenyelt iratokoń és
'adátokon' ĺulmeĺöen is jogosult rnegvizs'.gálhii azajźn|attevó'k a|kalmassá$át a szerződés te|jesítéséľe,
.és onnę:k's.qľtłn.a;coato'.|t doaurĺęntulłlok'e.ŕ.ę..qffiĺs-É'-.]gÉÍ-r'ĺ e]lenöi.izheti.

Érték*lĺsi'3.ĺ'oas|iĺt a.KłÍró'rćŠzéľo: ép'ąl|yáżff ,lsĺ',(Ń.alápjáł érvényes'

'ĺrd:j'ndęzek; tekirrtetébeĺ .a p;á|yćlzat*t51ę616 i6iq.'Ô1.slĺg javaso$a a V'läľpęa.9đáĺ.,'kpdási és. ľé.naii.ryi.
1g:12{l1ts,ąglnď; 'h.oľy a ÍilnÍí hely.iség.brŚ-t.b'ęadásáť*kjít|t n)łih'áĺios .pályázatoÍlií)łiiv.ánítsa.éťvé.ĺyixnelq es
eľednrényesnek.

A pti.vázat..élĺĺ'keiő bizoĺtság.iavas'otj4 a TÍs'etelt Bjzottságnak, hogy en'gefléJ5lezzo a Budapest, \lllI.
Rákó..of j :tiĺ5:8. l$zátĺ łiläü enlstyozl$dó; .3Aij.E8ĺ0lN3 'lľsz.ú 836 nl?.alapteľtĺlotíĺ, iiľes önkofilány.zřĺÍi
tnlajdonri'tleih lakáscélú.hęlyiség.'t1t6ęąďasäqaSĺb Mode Tľade Kft' ľé;ĺé1e' hetáirazatÍan ídoľe, }0'
napos {blmondäsĺJlatűľidő kikótéséve.|i .ľł&j''.:i.Ĺĺĺłi; és gyeťmek, diva!áľq keręskedęlęmĺ ĹiżJet céljá.ra,
680;000".Ft/' hó + ffa béľteti, közĹizęuri' :és. ktilön.' śaolgá|tatási dij ÓsszeBęn.

Tękinte.$el ar':ľa hpn,:.eĺ"ý'.ń ÉpzľeÝ'é.'t.ę1iľ.in"op- é-4ié.ĺtéketés vezetője ąz:.pĺt"é&Bl Ét.30.I.4u'n,qly.ę'1pbe- ľ.ĺ4;
élt 1030 irakor |ezárja.

K..iŤiif;

,, &.,ď|.. ł,''.,8ł ł ,.' i liij ł í'ł' í

dľ. Ha|asi D'óę.' {igľvé.dję!ö|t
j eryaók.öbil q hÍt*e.tesitő



Jelenléti ív

a'mcly 2014. noyember 14-én, a lfisfatu Kft. iľodájában.késziilt a Budapcst VIfr. kerü|ct
tsá.kócźi út59. szám a|atti önkoľmányzatĹt.ülajdonú ĺiľes nenl lakńs céljáľa szolgá|ĺí helyiség

jbérJéÍĺ jogának megszetaisével kapcsolatošpn.kiíľ't nýilr'ános pályázatáľa éľkezett ąiánlat
óńékeléséľőI.

l\{a'kól Tím'ea a bizoff ság e lnoke

Bä.t'Ö ..Eľikä a bĺzoťtság tagia

pľ:. It*lxĺ Dóľa ügyvédjeĺöIt a. p.älý.ázątęľtékélo
p.izCItĺBá$tä$a


