
A Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefuáľosi onkormányzat a Képviselő-testtilet
.....számú határozaÍaa|apjtnnyllvĺános pálýzatot hirdet a Budapest VIII. kerĹilet, Bérkocsis

u. 32. szźlm a|atii,34791hĺsz.-ú, 773 m2 alaptertiletiĺ ingatlan éĺtékesítéséľe.

t. A pá|y ńzatĺ felhívás közzététele

Apäiyáz.ati felhívást a Kiíró a Versenyeztetési Szabályzat 11. pon$ában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefurĺľosi Polgáľmesteľi Hivatal hirdetőüábláján, a Bonyolító
ĺigyftlfogadiásra szolgáló helyiségében, a Józsefuáros címli helyi tapban, az onkormźnyzat és a
Bonyolító honlapján, továbbá az onkormrányzat és a Bonyolítő szźmáraelérhető ktiltségmentes hirdetési
feliileteken, egyéb rendelkezésre álló intemetes hirdetési portálokon teszikijzzé.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljánást annak biínnely szakaszában indokolás nélkiil visszavonni, es
eľről köteles hiľdefinéný kifiiggeszteni. A versenyeztetési eljánás visszavonása esetén _ amennýben a
dokumentĺciőt az aján|attevő ęllenérték fej ében kapta meg - a Kiíró köteles az ellenértéket visszafizetni.
Apá|yźnati dokumentáció ellenértékét a Kiíró ezenkívül semmilyen más esetbennemfizeti vissza.

2. Apń|yńzati kĺíľás adatai

A páIyĺĺzat kiíľóia:

A pályńzat Bonyolítója:

A pályńzat iellege:

A pályĺízat célja:

A pályĺĺzatĺ dokumentríció rendelkezésľe
bocsátása:

Áz ĺngatlan minĺmf|i5 vételĺf,ľa:

Az ajánlatĺ biztosíték összege:

Az ajánlati bĺztosíték befizetésének mrő'dja"
szĺôm|aszám:

A pá|yĺázattal érintett ĺngatlan megÚekĺnthető:

2. sz. mellék|et
A |46120|7. ryr.08.) sz.határozat me||éklete

Páiyátzati felhívás

Budapest Fövĺĺros VIII. keľület Józsefvárosi
onkorĺnányzat (1082 Budapest, Baross u .63-67.)

Józsefuarosi Gazdálkodási Köąpont Zrt. Go82
Budapest, Baross tt. 63-67 .)

nýlvános, ęyfordulós páiy ázat

tulajdonjog átruházás (elidegenítés)

5o.0oo,- Ft + ÁFA

160.000.000,- Ft+ ÁFA

16.000.000'. Ft. Az ajánlati biáosíték befizetése
csak magyar forintban te[iesítheto, értékpapírral,
garanciasznÍziĺdéssel, zźiogfźlrggyal nem
helyettesíthető.

átutalás, a Józsefuĺĺrosi Gazdalkodási Kö4pont
Zrt. K&H Banknál v ez.etett l 0403 3 8 7-00 02 8 8 5 9 -
00000006 számú srÁmlájára

2017. június 13. és 2017. júlíus 10. között
előzetes időpont egyeztetes alapján. Idópont
egyeztetése a Józsefuárosi Gazdálkodási Kö4pont
zrt. Önkoľmĺányzati Házkeze|ő Iľodájĺín
lehetséges (i084 Budapest, Tavasanez.o u. 2.,
Tel.: 06-l -21 04928, 06-l-2104929')
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A|z ajánlati bĺztosíték beérkezésének 2017. julius 11'.24ffi óra' Azajźĺiatibiztosítéknak
hatáľideje: a megjelölt határidöig a bankszamlára meg kell

érkezrrie.

A,pályázatok leadásának határideje: 2017. július 12. 10m óra.

Apáiyázztokbontásánakidőpontjaz f017.jrilius 12. 1010óra.

A'pí|yízltokbontásánakhelye: Józsefuarosi Gazdĺálkod.rási Központ ZÍ1., |084
Buđapest, Ôr u. 8. I. ern Elidegenítési koda. Az
ajánlattevök a pźiyáuatok bontásán jelen
lehetnek.

Apár|yńztt eredményét megál|apító szewezetz Budapest Főváros VIil. keľület Józsefuáros
onkoľmányzat Képviselő-testĺiĺete

A pályázĺt elbíľálásának hatáľĺdeje és a flll.szeptember7.
vĺĺľható eredményhÍľdetés:

Apí|yá'zatieljáľás nyelve: rnagyar

A páiyánattat kapcsolatban további Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

infoľmáció kéľhető: Elidegenítési hodaján

Tel.: 06-1-216-6961

3. A pályĺízattal éľintett ingatlan:

Címe: Budapest VĺII. kertilet, Bérkocsis u. 32.

HelyľajzÍ száma: 34791

Megnevezése: kivett, beęítetlen teriilet

Alapterĺilete z 773 ĺŕ
Ktizmű etlátottsága: összközmíives

Terheĺ: vezetékjog 27 m2 nagyságú tertiletrą az ingatlanon
jelenleg bérleti joggal terhelt gépjármĺĺ-

beállóhelyek ta|áůhatóak, egyebekben per-, teher- es

igényme'lrtes.

Az ingat|aĺta vonatkozó részletes adatokat a pźiyź.ĺ:ati kiíľĺás mellékletét képezö ingatlaĺlforgalmi

szakvéleĺnény lartalnazza Az ingatlan övezeti besorolása: Ll-vm-l.
Kiíró felhívja a figyelmet, hogy

- a nenuetivagyonról sz6|ő 2011 . évi CXCVI tö ruény |4. $ (2) bekezdese alapján a Magyar Államot
minden elővásárlási jog jogosultat mege|oző elővásarlási jog illeti meg. Az elővásĺárlási jog
gyakorlásĺára a Magyar Áltam részére fennálló haüáridő az e|ővásár|átsi jog gyakorlására fęlhívó

értesítes postára adasának napj átő| szÁmltott 35 nap.
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- az egyes állami tulajdonban Iévő varyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szo|ó I99|.
évi XXXIII. N.39' $ (2) bekezdése alapján a Buđapest Fővaľosi tnkoľmányzatnak elővásárlási
joga van.

E|adő az ingatlant a fent megjelölt elővásárlási jog jogosultjanak elővásárlási jogról lemondó
nyilatkozatźnak kézhez-létęlétől, illetve az erre rendelkezésľe álló határidő leteltétől, vagy a teljes
vételár beéľkezesétől számított 15 munkanapon belül adja vevő birtolcábą attól fiiggően, hogy melyik
történik meg később. Amennyiben az előviísáĺ|źsajogosultak bármelyike élni kíván elővásáľlási
jogával, űgy uadásvételi szr.lvsdés aze|oväsár|ásrajogosult és az eladó köz<ĺtt jön létľe. Ez esetben a
befizetett ajránlati biztosítékot eladó a nyilatkozat kézhenéteÍétol számított 15 napon belü| visszautalja
a pźiyár-at nyertese részére. A befizetett összeg után eladó kamatot és brármely jogcímen igényelt
költséget nem fizet.

A véteĺár banki hitelből tiiľténő megfizetése esetén a birtokátruháaźs a vételár eladóhoz ttirténő
megérkezését kĺjvető 15 munkanapon beltil - elóľe egyezteteít időpontban - történik.

4. A'pá|yőzat célja' tartalma

Az elidegenítésľe kerülo építési telek a Budapest Föváros VIII' kerĺilet Józsefuárosi onkoľmányzat
kizárólagos tulajdonát képezi, elidegenítésére a ĺelĺzeti vagyonĺól szőIő 2077. évi CXCVI. w.' a
Budapest Józsefvĺírosi Ônkormanyzat vagyonfuól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáĺól
szs|ő 66/20t2. (xII. 13.) önkoľmźnyzati rendelet valamint a Képviselö-testĺilet II2ĺ}0I7. (V. 11')
számú hatźtrozata (Versenyeztetési Szabályzat) vonatkozik.

Kiíľó lehetővé teszi, hory a vevő a véte|źtrat

- egy összegben, vagy

- banki hitel felhaszrálásával

egyenlítse ki.

A nyeľtes páÄyáző köteles apáÄyárat elbírálásáról szóló éľtesítés kézlrezvételét követő 15 munkanapon
beltil adĺásvéte|i szerződést ktitni.

Vevő a vételĺár

a) ęw összegben töľténő megÍizetése esetén _ az ajánliati biztosíték tisszegével csökkentett _ vételárat
az adźsvéte|i szerzndés megkötését ktivetö 60 napon belül köteles az eladónak megfizetni,

b) a vételrár banki hitetből történö kieryenlítése esetén, az ä|ta|amegajánlott vételáľ - ajánlati biztosíték
összegével csölt<entett . 50%.źú a szerzśdés megkötését követő 60 napon beliil megfizetni. A
fennmaľadó 50% kiegyenlítésére banki hitel vehetö igénybe, amely teljesítésére - a Budapest Fővárosi
onkormiínyzat, valamint a Maryaľ Átlam elővásáľlási jogának ryakorlására rendelkezésre álló hakáľidő
Ieteltéről szóló értesítés kézhezvételétöl saímított 45 munkanap áll a nyertes ajĺfurlattevő ľendelkezéséľe.

A vételar megÍizetéséľe vonatkozó haĺáridő nem hosszabbítható meg. Azaján|ati biĺosíték foglalónak
minősül.

Az ingat|an biľtokbaadásának időpontja: az e|ővźsĺárlĺísi jog lemondására vonatkozó nýlatkozat
kézhenléte|étől, illetve a te|jes vételáľ beerkezését kiivető 15 munkanapon belül, attól fiiggően, hory
melyik töľténik meg később.

Az adásvételi szerződés megkötésével a vevőt terhelő kötelezettségek:

a) a telekingatlan biĺokbaadasától szamított 2 évenbelül jogerős építési engedélyt s7śrez

b) a tclekingatlan birtokbaadásától szrĺmított 5 évcn belül jogerős haszlólatbavételi engedélý szoÍez5

c) ajogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege
15.000.000,- Ft; a jogerős hasanálatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó
késedelme esetén a kötbéľ összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek banki garunciaszerződés l
megkötésével, vagy közjegyz(ń letétbe helyezéssel (a továbbiakban: garanciaszerződés) 
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biztosítandók. A gaľanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén

időarányosan érvényesíthetők. Az előzőeken tul felmerülő késedelem esetén vevő által fizetendő
napi kötbér mértéke 30.000,- Ft.

Az adásvétęli szerződés megkötésével kapcsolatban felmerülő költségek:

- 1.67o'-Ftlszemély rÜB eljárási díj,

- 5'500,- Ft + ÁFA etjánłsi dij,

- ó.600,- Ft/ingattaďtigylet fiildhivatali eljárasi illeték A Kiíró felhívj a a pźůyź.z'ók figyelmét, hogy a
vételarat ÁFA terheli.

A Kiíró kiköti továbbá, hogy

a) a nyertes ajanlattevő visszalépése esetén jogosult a versenyeztetési eljĺáľás soron következő
helyezettjével szerződést ktitni,

b) jogosult a:ra, hogy a versenyeztetési eljráĺást eredménýelennek nyilvánítsa,

c) sztikség esetén az ajźn|aítevőtő| az ajanlat tényegét nem érintő technikaĹformai kérđésekben
írásban felvilágosítĺíst kéľhet annak elörebocsátĺĺsával, hogy azajánlattevő ezzel kapcsolatos íľásbeli
vá|asza semmilyen fonĺĺában nem eredménye zhęÍi a versenyeztetési eljarásban tett ajĺánlatában

megfogalmazott feItételek olyan megvá|tozását, ame|y az éľtékelés soľán a bęérkęzętt ajrínlatok
sorendjét módosítaná.

Azajźn|attevő tudomásul veszi és elfogadja, hory a Kiíró

a) az ajźn|attételi haüáridőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbÍthatją amit - az indok
megielölésével _ a Kiíťas közlésével megegyező heýeken, az eredeti benyujtási haüáridő lejrírta előtt

legalább 5 nappal köteles hirdeményben megjelentďni;

b) jogosult az ajáĺűatÍételi felhívását a versenyeztetési eljránás bármely szakaszában indokolrís nélkĺil
visszavonni azza|, hogy erről köteles a kiínís közlésével megegyező módon hirdetnényt
megielentetni,

c) apáIyźeatibiztosítékot a kiíľás visszavonása, azeIjárás eredménýelenségének megállapítása esetén,

illetve _ az ajánlatok elbínílását követően - a nem nyeľtes aj ánlattevők részére l 5 munkanapon belĺil
visszafizeti,

d) azajźn|ati biztosíték utĺán kamatot nem ťlzet, kivéve, ha a visszafizetési hat'ráľidöt elnulasztja,

e) a nyertes ajánlattevő esetében a befizetett biztosítékot az ajźn|attevó áL|tal fizetendő véte|árba

beszámitja,

Đ nem fizeti vissza a nyeľtes áttal te|esített biztosítékot, ha a szprzodés megkötése a nyeľtesnek

felróható vagy érdekkörébeĺr felmerült okból hiúsul meg. A vevőnek felľóható ok az is, ha a vételĺĺrat

banki hitel felhasanálásával kívánja kiegyenlíteni, de a banki hitelt haüáľidőben nem kapja meg,

vagy azafizetésihatáid(S napjának 24 ćrźtignem érkezik meg eladó bankszámlájára.

5. Az aiáĺn|at benyújtásának előfeltételei

Az ajźn|at benyujtásának elengedhetetlen feltétele az ajźn|ati biaosíték határidőig történó befizetése.

A Kiíró az ajánlati biztosítékot a páIyázati felhívás visszavonása, az e|járás eredménytelenségének

megrállapítása esetéą illetve _ az ajźn|atok elbírálását követően - a nem nyeľtes ajánlattevők részére

köteles 15 munkanapon beliil visszafizetni'

Apát|yáu.aton való ľészvétel további előfeltétele, hogy az ajánlattevő megismerje apźiyźaattátrgyái, az
ajánlattétel feltételeit - vagyis a pźiyázat: dolĺumentációt - és azt magźra nézve kiitęlezőnek tekintse.

A nemzeti vagyonról sző|ő 20II. évi CxcVI. törvény 11' $ (10) bekezdése alapján a pályázaton csak
źlt|áthatő szew ezet vehet részt.
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Azaján|at benýjtasi haúáridő leteltét követően ajánlatot a Kiíró nem vesz át.

6. A' páłlyánaton töľténő részvétel feltételeÍ

Azajźn|attevő részt vehet a páiytuaton amennyiben

a) az aján|atí biztosíték összeget hatráridőben megflzeti, és az beérkezik a Kiíro által megjelölt
banlĺszamlára,

b) az aj źn7atok leadásának h attnđej éig az aj ánlatźtt b enyuj tj a.

7. .!ĺz aján|at taľtalmi követelményeĺ

Az aján|attevőnek

a) az ajánlatbaĺ közölnie kell a nevét/cégnevét,lakcíméťszélrhe|yét, adĺszźmát/adóazonosító jelét,
cég esetében cégsegyznkszámát, képviselojének nevét és elérhetőségét, bankszám|a szÁmźú,
elektronikus levelezesi címét, ha ilyennel rendelkezik.

b) az aján|atboz csatolni kell az ajĺánlati bixosíték befizetéséľöl szóló visszavonhatatlan banki átutalást
vagy a banksámla kivonatot.

c) az ajźn|atban nyilatkoznia kell anól, hogy vállalja a Pźiyźnati dokumentációban, illetve
mellékleteiben leíľt szerződéskiitési és egyéb feltételeket,

d) az ajźn7atbarl nýlatkozria kell arról, hogy rá vonatkozóan a2075. évi cXLtrI. törvény ó2. $ és
63' $-ban foglalt |azárő körülmények nem állnak fenn'

e) az ajánlatban nýlatkoznia kell arról, hogy adó és adók módjára behajtható k?iztartozása nincs. E
nýlatkozat mellé kell csatolnia aNAV igazo|źsźtt aľról, hogy nem á11 ferm köĺaĺozása.

Đ az ajźn|atbaĺnýlatkozĺria kell arľól, hogy Kiíróval szemben bérleti dij tartozása nincs, továbbá a
Kiíróval szemben szeľződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs.

g) az aján7atához csatolĺri kell a társaság 30 napnál nem ręebbi hiteles cégkivonatát és a tłársaság
képviseletérejogosultak a|źlírási címpéldányának eredeti példányát vagy hiteles másolatát.

h) u ajźnlatban nyilatkoznia kell aľľól, hory nem źi| vége|szźmo|ás alatt, ellene csőd-, illefue
felszámolási eljárás nincs folyamatban.

Đ az ajźnlatbarlnyilatkozlia kell aról, hogy a nemzeti vagyonĺól szőILő 20t 1. évi cxcu. törvény 3.

$ (l) bekezdés l. pontja szerint áttlrźúhatő szervezetnek minősül.

Az aján|attevtĺnek a pá|yázati eljárás során benyrijtott ajánlatĺát továbbá az ajín|at mellékleteként
benýjtott valamenný nyLLatkozaún. cégszerű aláírással kell ellátnia. Cégszsru a|áíräs során a cég
képviseletéľe jogosult szeméýszemélyek a tĺĺrsaság kézze|, vagy géppel írt előnyomott vary
nyomtatott cégneve alá nevét/nevfüet önállóaďegytittesen írjďít'źk' a|ä a hiteles cégalźirźsi
nýlatkozatuknak megfelelően.

Az ajän|at benyujtłásával egyidejűleg, ajánlattevö jogosult a pá|yárati felhívás mellékletét képező
adĺĺsvételi szerződés teľvezetekkel kapcsolatos észrevételek, móđosítĺísi vagy kiegészÍtésre irányuló
javaslatok megtételére anrrak tuđomásul vételével, hogy ezeket a Kiíró neĺu köteles elfogadni.
Ajánlattevő köteles nyilatkozatot tenni aľra vonatkozóan, hory apźiyźzati felhívás mellékletét képem
adásvételi szerződés tervezetekkel kapcsolatos észrevéte|ek, módosíĹási vagy kiegészítésre irányuló
javaslatok kifuó áltďi ęlutasítása esetén is fenntartja ajánlatát.

Amennyiben az ajźn|attevő ésrevételei, módosítiĺsľa irányuló javaslatai a versenykoľlátozás tilalmába
titközőek, vagy eryébként jogsértőek,űgy azokat a Kiíró méľlegelés nélkül köteles elutasítani'

Hiĺáqpótlási eljrárás során a páiyźzati felhívás mellékletét képezłS adasvételí szeľződés tervezetekkel
kapcsolatos eszrevételet módosítási vagy kiegészítésre irĺányuló javaslatok megtételére nem kęľiilhet
sor.
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A Bonyolító ajánlott, téľtivevényes levélben, határiđó kittízésével felszólíthatja az ajźn|aÍtevőt az
ajáĺ.iatta| kapcsolatos formai vagy tartalĺni hiányosságok pótlásáĺa, ameĺuryiben a szĹilĺséges
nyilatkozatokat, igazolasokat nem megfelelően, illetve nem teljes ktinĺen csatolta. Amennýben az
ajánlattevő a fęlhívás kézhenéte|ét követően az abban megjelölt hataľidóre a hiáný nem' vary nem
teljes körűen pótolją tgy ajtn|ataahianypótlasi hataridő elteltének napját követő naptól érvénýelennek
minősül, és apá|yázat további részében nem vehet részt.

A Bonyolító a hiánypótlasi felhívásban pontosan megielöIt hirányokľól, a hiĺĺnypótlási határidőről
eryidejiĺleg, közvetlenül, íľásban köteles tźĄékoztztniaz összes ajĺánlattevőt.

A hiánypótlás nem terjedhet kĺ azajźlĺűat módosításaĺa.

Nincs helye hiánypótlási felhívĺás kibocsátasának, és az ajĺínlattevő ajźtn|ata érvénýelennek minősĺil,
amerľryiben

a) azaján|ati biaosÍték os szege apźiyźlr-atikiírźs 2. pontjában meghatáľozott határidőn belül nem kerül
jőválrźsra a Kiíró bankszáÍ'lájáĄ

b) nemjelĺil meg vételárat.

Amennyiben ajánlattevő nem jelöIi meg a vételĺár megfizetésének módját, Kiíró úgy veszi,hogy azt az
adásvételi szerződés megkötéséig egy összegben ťlzeti meg.

8. Az aiánlat foľmaÍ követelményeĺ

Az ajźnlattevőnek ajánlat.ít ery eredeti és egy rrl.ásolati példánýan kell elkészítenie, feltĹintetve az adott
példĺányon az,,Eredeti ajźriať, és ,,Másolati ajánlať'megjelölést, melyeket ktilön - kiilön sértetlen. lezáĺt
borítékban kell benvúitania. A példányok közötti eltérés esetéĺt az eľedeti pétdńny érvényes.

Az ajźtn|at első oldalan kell elhelyezĺli a megfe|elően kitö'ltött,,Jelentkezési lapoť', a második oldalon a
kitöItött ,,Ajránlati összesítőt'', kĺilönös tekintettel a megajánlott vételáľ és megfiz-etési módjának
megielölésére. Ezt követően kell elhelyezni az ajźln|ati felhívás mellékletét képezn éľtelemszeľíĺen
kitöltött nýlatkozatokat, valamint a 7. pontban részletezett valamenný dokumentumot. Az
ajánlattevőnek közölnie kell a benýjtó nevét lakcímét (székhelyét), ahová a péńyźuati eredmény
közlését kéri, továbbá azt aban|rszźtmlaszámot és a banlĺszámla kedvezrrényezettjérrek nevét illetve más
azonosítóját, ahova az aján|ati biztosíték (bĺánaęénz) visszautalását kéri, amennyiben nem nyertese a
pá|yázatnak,

Az ajlőnlat és az összes melléklet minden oldalát _ összefiĺzve, az g!1!ą!4Ę1!pq;!4!
dokumentálásával _folyamatos szá'mozóssal (az üľes oldalakat ís) kell eIIóní.

Az fuatokat magyaÍ nyelven, lezáľt, sértetleĺr borítékokban, személyesen (nĺn postai úton) kell
benýjtani. A borítélaa kizarólag apá|yázattárgyźi kellráínri, az atábbiakszerint:

,,Budapest VIIr. keľiilet, Béľkocsis u 32. szám alattĺ ingatlan elĺdegenítése - prílyázat''

A Bonyolító |ezźrat|an vary séľĺilt borítékot nem vesz át. Kiíró minden, az aján|atteteli hatráridőn túl
benýjtott ajiínlatot érvénýelennek nýlvánít.

Amennyiben az ajźn|attevő a páiyáuati e|jráľás báľmelyik szakaszában meghatalmazott útján jáĺ el, a
teljes bizonyíto eĘiĺ magánokiľatba fogla|t meghata|mazás eredeti példányát is mellékelni kell az
ajźn7athoz. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évtm.6rvény 196. $-a szerint a teljes bizonyító eĘű
magánokiratn ak az alábbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

a) a kiállító az okiľatot saját kezíileg irtaés a|áirta;

b) kéttanriazokiratonaláÍnásávaligazo|ja'horyakiállítóanemáltalaíľtokiratotelőttĺikirtaa|á,vagy
a|źlírását előttiik sajátkezii alráíľásánal ismeľte eI; az okiľaton a tanfü lakóhclyćt (címét) is fcl kcll
tüntetni;

a kiállító a|źtírásavagy kézjegye az okiraton közjegyző által hitelesítve van;

a gazdálkodó sz'ervez-et áita|w|eti körébęn kiállÍtott okiľatot szabá|yszeruen a|źńrták;
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e) ügyvéd (ogtanácsos) az á|ta\a készített okiľat szabályszenĺ ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a
kiállító a nem általa íľt okiratot előtte íľta a|Ąvagy a|źúrźsźtt elötte saját keni a|áírásának ismeľte el,
illetőleg a kiállító minősített elektronikus a|áírásáva| aláftt elektronikus okirat taÍta|na az ugyvéÄ'
által készített elektronikus okiĺatéval megegyezik;

Đ az elektronikus okiraton kiállítoja minősített elektronikus a|áirásthelyezett el.

Ha azajźtn|attevő gazdálkod ő sznrveze| apźiyźuati e|jĺírás során nevében nyilatkozatot a cégjeryzékben
feltiintetett képviseleti joggal rendelkező szemé|y, vagy e személy meghatalmazottja tehet.

9. .0ĺz aján|at módosítása

Azaján|attevő azaján|atteteli hatĺáľidó lejártĺáig módosÍthatja vagy visszavonhatjapźiyánati aján|atĺát (a
l0' pontban meghatározottak szerint), azaján|attételi határidő |ejźĺtát kĺivetĺíen azonban a benýjtofi
aj ránlatok nem módosíthatók.

Az aján|ati kötöttség az ajźn|attételi határidő lejáľtának napjáva| kezdődik.

10. Aján|ati kötłittség

Az ajátn|attevő legalább 60 napig terjedő aján|ati kötöttséget köteles vállalni, ane|y az ajanlattételi
hat,ĺáridĺí lejáľüanak napjával kezdődik. Az ajän|attevő kĺjteles nyilatkozľti, hory amennyiben a Kikő az
ajánlatok eredményének megrállapítására vonatkoző hatfuiđot elhalasztotta' úgy vállalja az ajźn|ati
köttittség meghosszabbítasát a pá|yázat eredményének megállapításĺíra vonatkozó határidő
elhalasztrásĺĺnak napjai szźlmáx a| megegyezóen.

Az ajánlati kötöttség taľtalm.ínak meýatálrozására a Polgári Tĺirvénykönyv rendelkezesei irányadóĄ
kÍilönös tekintettel a 6:ó4. $-ra.

Az ajźn|at olyan megál|apodást kezdeményező nyilatkozatot je|ent, amely a törvény alapjĺĺn
lényegesnek tekintett szerződéses elemeket taftz,|mez.r.a, s egyérte|míien kiĺinik belőle, hogy az abban
foglaltak iigyletkötési akaratot tĺilaözret tehát a nýlatkozó - ajánlata elfogadása esetén _ aztmagára
nézve kötelezőnek ismeri el.

Az aján|ati kötöttség azt jelenti, hogy ha a másik fé| az adott időhaĺáron belül az ajánlatot elfogadja, a
sznrződés a ttirvény ľendelkezese folytán létrej ön. Az ajátn|at megtételével tehát fiiggö he|yzet alakul ki,
amely az ajánlati kötöttség leteltével ér véget.

Amennyiben azaján|atkvo az ajánlati kötiittségének ideje a|attaján|atźtvisszavonją abefizstettajźn|ati
biztosítékot elveszti.

A Kiíró az ajźn|ati biztosítékot a páľyázati felhívás visszavonása, az e|járás eređménýelenségeĺrek
megríllapítása esetéĺr, illetve _ az ajánlatok elbírását követően _ a nem nyeľtes ajránlattevők részÉre
köteles 15 munkanapon beliil visszafizetni. AKiíró azajámlatibiztosítékután kamatotnemflzet, kivéve,
ha a visszafizetési határidőt elmulasztja.

11. A pá|yázatok bontása

Apá|yáz'ati ajĺánlatokat tarIa|mazó zárt borítékok felbontását a Bonyolító végzi apźůyázatí felhívásban
megielölt időpontban. Az ajánlatok feibonŁísán, a Bonyolító képviselőjén kívĺil az ajánlattevőt illetve
meghatalmazottjaik lehetnek jelen' A képviseleti jogosultsĺĘot megfelelően (szeméIyi igazolvĺány,
meghatalĺnazás) igazolni kell.

Azaján|attevők a bontás idćípontjáľól kiiliin éľtesítést nem kapnak. Áz ajánlatok felbontásán jelen lévők
jelenléttik igazo|ásálra jelenléti ívet ímak aIá'

Az aján7atok felbontásakor a Bonyolító ismerteti az aján|attevők nevét lakóhelyét (szék'he|yét), az
általuk felkínált vételár ajánlatot, a vételár megfizetésének módját.
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Azajźn|aÍtevő a fenti adatok ismeľtetését nem tilthatjameg'

A Bonyolító az ajánlatok felbontásáró|, az ajźn|atok ismertetętt taľtalmáról jeryzőkonyvet készít,
amelyet az aján|attevoknek erre vonatkozó igény esetén átad, illetve megktild. A jegyzőkönyvet a
Bonyotító képviselője és a jegyzőkönywezető íqa a|ä, és a bontason megjelent ajánlattevők közül
kijelöltek, pedig aláírásu.lrkal hitelesítik.

t2. A páiyázat éľvénytelenségeĺnek eseteĺ

A Bonyolító az ajánlatok bínálatakor megállapítja, hogy mely ajiánlatok érvénýelenet és ez a|apjánÍesz
javaslatot a Kiírónak az ajźn|atok érvénýelenségenek megállapítására. A' Kiíró érvénýelennek
nýlvĺánítj a az ajźn|atot, Iw

Đ azt akiírźsban meghatározott, illetve szabá|ysznruen meghosszabbított ajránlattételi hatlírido után

nýjtottakbe.

b) azt o|yan ajánlattevő nýjtotta be, aki az Önkoľm ányzatta| szembeni, korábbi fizetési kötelezettségét
(helyi adó, bérleti díj, stb.) nemteljesítette.

c) azaján|attevő a biztosítékot nem, vary nem az előírtaknak megfelelően bocsátotüa rendelkęzésľe.

d) a kiírásban szeľeplő adatokat igazolásokat nem' vary nem az előírĺĺsnak megfelelően csatolta"

ideéľtve, ha az aján|attevő nem csatolta anól szóló nyilatkozatát, hogy nincs köztartozÁsa (adó-,

vám-, társadalombiĺosítási járulék és egyéb, az á||amhÄnartás más alĺendszereivel szemben

fennálló fĺzetési kötelezettsége),

ą az aján|at nem felel meg a kiíľásban meghatáľozott feltételeknek vaw az ajĺánlattevő nem tett a
kiírásban foglaltaknak megfelelő ajĺánlatot

Đ az aján|attevő valótlan adatot közĺĺlt.

g) azaján|attevő a hianypótlási felhívásban foglaltaknak nem, vary nem te|jes köríĺen tett eleget.

h) olyan ajánlat érkezntt, amely a meghatÁĺoznttfizetési feltételektől eltérő ajánlatottzrta|maz.

Az e|jźrás további szak'aszźlban nem vehet részt az, aki a)-h) pontokban foglaltak szerint ervénýelen
p źly ázati aj ánlatot tett.

13. A'pá,tyánatĺ ajánlatok elbíľálása, az elbíľálás szempontjaĺ

A pźt|yźľati ajánlatokat a lehető legrövidebb idön belül el kell bÍrálni. A pźiyázat eredményének

megál|apítĺísĺíra vonatkozó hatráridő egy alkalommal meghosszabbítható. Azt$hatfuidőről, illetve annak

fiiggvényében az ajźn|ati kötöttség időtaľtamának meghosszabbitásátći a Bonyolító köteles ajánlott

levétben táj éko ztatn az ö s szes p á|y áz'ot.

A Bonyolító a pát|yázati felhívásban megfoatározott értékelési szempontok alapján bíľálja el és

rangsorolja az érvényes páÄyázati ajánlatokat szükség szerint szakátők bevonásávď.

Az elbíľálás fő szempontja:

. az ajrínlott vételár összege.

A Kiíró apźt|yáulti felhívásban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult megvizsgálni az

ajrínlattevők alkalmasságát a szerződés teljesítésére, és ennek solán a csatolt dokumenfumok

eľedetiségét is ellenőrizheti.

A Kiíró sziikség esetén az aján|attevótő| az ajłán|at lényegét nem érintó technikaĹformai kérdésekben'

írasban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az ajánlattevő páiyźnő ezzel kapcsolatos

íľasbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti az ajánlatában megfogalnazott feltételek

olyan megváltozísát, amely a pźtyázat során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná' A Kiíró a
felvilágosítás kéréséről, és annak taľtalmáról haladéktalanul írásban értesíti a tiibbi ajánlattevőt.
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A' pá|yázat nyertese 
^z' 

aki a páIyźnati felhívásban ńgzített feltételek teljesítése mellett a véte|át
összegére a legmagasabb ajánlatot tette. Amennýben a legmagasabb vételárra több ajánlat is érkezik
apällyázat Bonyolítója az azonos ajánlattevőket behÍvja és az addigi legmagasabb vételárat megajarrló
ajánlattevőknek lehetőségÍik, van a véte|tma licit formájában újabb aján|atot, ajánlatokat tenni. Az
induló vételáľ a beérkezetĹ lcgnugasabb vételrĺr aján|aL, a licitlépcsií l.000.000,- Ft, azaz ęgymilliĺi
foľinĹ negatív licit nem lehetséges' A licit nyeľtese az, az aján|attevő, aki a legmagasabb összeget
ajanlja.

A veľsenytlĺrgyalásról jegyzokönyv készĺil, amelyet a Bonyolító jelen lévő képviselője, a
jegyzőkönywezető, a Bonyolító jogi képviselój e és az ajánlattevők jelen lévő képviselői írnak alá.

A Bonyolító az ajźn|atok éľtékeléséről jegyzőkiinyvet (a továbbiakban: éľtékelési jeryzőkönyv) készít
amely tartalmazza

a) apźiyźaati eljarás rövid ismertetését, a beérkezett ajánlatok szźtmtú,

b) abeérkezęÍt ajánlatok ľövid értékelését,

c) a legiobb ajźnlatra vonatkozó javaslat indokait,

d) az ellenérték (vételrár) meghatározasának szempontjait (ideéľtve a vételárat befolyásoló
kötelezettségvállalásokat),

e) a kikötött biztosítékok megfelelőségének szempontjait,

Đ adöntésekindokát,

g) a páiyázati eljárás eredményének összefoglaló éľtékelésé\ az e|ső két helyre javasolt páilyázćl
megjelĺilését, ha ene mód van,

h) a bírálatban közremiíködők által fontosnak taľtott köľtilményeket, tényeket.

14. osszeféľhetetlenség

ApáIyázatí eljánís sorĺán összeférhetetlenséget kell megĺállapítani, ha apźůyázatok elbírálásában olyan
természetes személy, szervezet, illetőleg képviselőjiik veszrésď, aki maga is ajánlattevő,väE!

a) annak kĺizeli hozzÁtartozója (Ptk' 8:l. $ (l) bekezdés 1. pont),

b) aľĺrak munkaviszony ďapjan felettese, vagy a|1<a|mazottja,

c) annak más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatój ą Yaw foglalkoztatottja,

d) ha brármely oknál fogva nem várható el tőle u|Jg elfogulatlan megítélése.

15. A pőĺ|yőnlti eljáľĺís éľvénytelenségének és eľedménytelenségének męríllapításáľa a
Veľsenyeztetésĺ SzabáIyzat rendelkezéseĺ szerint kerÍilhet soľ.

1ó. Eľedményhĺľdetés' szeződéskötés

A pályázat eľedményéľől a Kiŕľo legkésöbb 2017 . szeptembeľ 7.éĺg dönt amelyről Bonyolító 15 napon
belül valamennyi ajánlattevőt írásban értesíti'

Kiíró a páIyázat nyertesével a jelen dokumentáció 4. pontjában meghataroz.ottak szerint adasvételi
szerződést kiit.

A nyertes pá|yáző vísszalęése esetén az e|adő jogosult a pá|yźlzati eljárás soron ktivetkezcĺ
heýezettjével adásvételi szerződést kötní, amennyiben a pźůyávat eredményének megállapíüĺsakor a
második legj obb ajánlat meghatÄrozásra keriilt.

A nyertes ajánlattevő esetében a befizetett biztosíték az ajźn|attevő á|tł;| fizetendő vételĺír összegébe A
besámításra keľü[, azonban ha a szerződés megkötése azaján|attevőnek felróható, vagy érdekkö,u,\,ű 
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felmeriilt más okból hiúsul meg, ajánlattevő a biĺosítékot elveszti' Az elvesztett biztosíték a Kiírót i|leti
meg.

t7 . Egy éb rendelkezések

Azingat|anmegtekinthető a Kiíras 2. pontjában megjelölt idópontban, de a megtekintés előtt két nappal
a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zł1. onkotmänyzati Hźękeze|ó Iľodájrának munkatiáĺsával
telefonos egyeztetés szĺikséges a ktivetkezö telefonszĺmokon:06I2104928,2104929,zl04930,f10.
4766.

Az ajánlattevő azaján|atokfelbonfuásáig köteles titokbaĺrtartaniazaján|atanaktaľtalmát továbbá a Kiíľó
által a ľészletes dokumentációban vagy bĺáľmely módon rendelkezésére bocsátott minden téný,
információt, adatot köteles biza|masan kezelni, anóltájékoztatast harmadik személynek nem adhat. Ez
a tilalom nem terjed ki a finanszíľozó bank*al és konzorciális ajánlat esetén a ľésztvevőkkel való
kapcsolattartásra. Ha az ajźn|attevő vagy az éľdekkörében álló más személy a pźiyázat titkosságát
megsértettą a Kiíró az ajźnlatát érvénýelennek nyilvánítja.

A Bonyolító az ajánlatok tartalmát a pá|yárat|ezárásáig titkosan kezeli, taľtďmułTól felvilágosítást sem
kíviilállóknak' sem a pá|yźraton részwevőknek nem adhat.

A Kiíľó az aján7atokat |lzfuó|ag elbírálásra hasznrálhatja fel, más célr1 felhasnálás esetén az
ajánlattevővel kiilön meg kell arról állapodnia.

A Kiíľó apá|yázati eljárás során készített jeryzőkönyvekeĹ dokumentumokat köteles 5 évig megőrimi,
továbbá ilyen jellegű ellenőrzés esetén aze||en&zestvégző szerv, személyek rendelkezésére bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabáiyozott kérdésekben a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuaľosi
Önkormányzat Képviselő-testiiletének |36ĺ20|6. (VI. 02.) szaĺnú hat.ározata, valamint a vonatkozó
egyéb j ogszabályok rendelkez ésel az iľányadóak.

Budapest, 2017. június 8'
Józsefuaľosi onkorrnĺányzat

nevében eljĺíró Józsefuárosi Gazdálko dÄsi Közpofi Zrt.
Bozsik Istvrán Péter

vagyongazdálkodásiigazgatĺ
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Mellékletek:

1. szám1, melléklet:

2. számú melléklet:

3, számú melléklet:

4, szátmű melléHet:

5. számúmelléklet:

6. szźtm,lmelléklet:

7. számú melléklet:

8. szamú melléklet:

9. számri melléklet:

10. számúmelléHet:

11. szamúmelléklet:

|2. számimelléklet:

13. számú melléklet:

Jelentkezési lap

Ąĺánlati összesítő

Nyilatkozat végelszamolĺísľól, csődeljĺírásról, fe|számolásról

Nyilatkozat a pźilyázati feltételek elfogadásáľól, szerződéskötésről,
ingatlanszerzesi képességrőI, ajánlati köttittségľől

Nýlatkozat adó és adók módjĺíra behajtható köztartozásról; Kiíróval szemben
fennálló tartozásrol, kizÁĺó köriilményľől

Nýlatkozat p éluiigy i alka|ĺĺasságról

Nýlatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszĺmlaszímróI

Nyi latkozat áú|árhaó szerv ezetr o|

Nyilatkozat a pá|yázaton meghirdetett ingatlan megtekintéséről, állapotłínak
megismeľéséról

Adásvételi szerződés tervezet fiiggőben tartással

Adrásvételi szeĺződéstervezet fiiggőben taľtással (banki hitel felvétele esetén)

Összefoglaló a benýjtandó ajánlat formai és tartalmi követelményeiről,
tájékoztatásazátlláthatőszeruezetfogalmáľól

Értékbecslés



Taĺsaság neve, cégfo rméja:.

Szélłtrelye:

Postacíme:

Telefonszáma:

Fax száma:

E.mailcíme:

Statisztikai számjel:

Cégnýlvántaľtĺási száma:

Adószáma:

Szátmlav ez-ętő bankj ĺínak neve :

Bankszámlaszáma:

Képviselőj ének neve, beosztĺĺsa:

Meghatďmazott nevel:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

1. számú melléklet

,pudapest VIII. keľůilet, Béľkocsis u 32. szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat''

Jelentkezésĺ lap

Budapest,

p á|y źnő a|źtír ása/ cégszerú a|źúr źs

ĺa iľĺ.gnouLnazott esetén

u 
''\l

't*-



2. szĺámú mellélet

,,Budapest VIII. keľület Bérkocsĺs u 32. szám alatti ĺngatlan etĺdegenítése - pályázat,'

AJÁNLATI osszEsÍľo

Alulírott'.. .(név/trársaság
neve) a Budapest VIII. keľĺilet Béľkocsĺs u. 32. szám alattĺ ĺngatlan elĺdegenítésére kiíľt
pä|yźaafr aajĺĺnlatomataza|átbbiakbanfoglalomĺissze:

Megajiĺnlott vételar: .................Ft

A vételár megfizetésének módja:

a) egyösszegben

b) banki hitel igénybevételével

(a megfelelő szöveg alóhlizandó)

Budapest,

pá|yázőaléúrásďcégsz-eraa|áśréľ.

ź

Ł



3. számri męlléklet

,,Budapest VIII. kerĺilet Béľkocsĺs u 32. szám alatti ĺngatlan elĺdegenítése - páiyánať,

ľ{YILATKozAT
végelszámolásľól, csődeljáľásrĺól, felszámolásľĺĎl

(társaság neve) képviseletében kijelentem, hogy a tarsaság

r végelszríĺnolas alatt *álllnem ál1

o ellen csődeljáĺrĺs folyamatban *vaďnincs

o ellen felszámolasi eljaĺás folyamatban *vaďnincs.

Budapest,

p źiy éző a|áír ásaĺ cégszeľű ďáínís

A *.gal megielölt résznél amegfelelő szövegalrźŕlrtz;andő.

ł+



4. számúmelléklet

,,Budapest VIII. keriilet Béľkocsĺs u 32. szám alatti ingatlan elĺdegenítése. pályázat''

IYYILATKOZAT
a páiyánati feltételek elfogadásáľól, szenődéskiitésľő|, ingatlanszenési képességről,

ajánlatĺ kiitiĺttségľől

Alulírott.

... (név/társaság neve) kijelentem, hogy a pźlyáu;at téngyźú részletesen megismeľtem, az

ajĺánlattétel feltételeit, apeůyěuati kiíľ|ást magaÍnra ĺéme kĺitelezőnek elfogadom.

Kijelenteĺn, hogy Magyarországon ingatlanszerzésĺe jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy a pélyéuati felhívásban foglalt 60 napos ajánlati kötöttséget vállalom.
Nýlatkozom, hogy amennyiben a Kiíró az ajźnlatokeredményének megállapitásźnavonatkozó
határidőt elhalasztotta, tlgy vállalom az ajźnlati kötöttség meghosszabbitäsát a páiyánat
eľedményének megállapítĺásĺára vonatkozó határidő elhďasztásanak napjai szźmlětva|
megegyezően.

Budapest,

paly azô aláÍr źsal cé gszerü aláínís



5. számú melléklet

,,Buđapest VIII. keľület Bérkocsĺs u 32. szám alattĺ ingatlan elĺđegenítése - pá,Jyá.zať,

DI"YILATKozÁ'T
adó és adók módjáľa behajtható ktiztartozásrĺól és a Kiíróval szemben fennállĺó

tartozásr ő|, kizá.ľ ő kö růĺlm ényľől

Alulírott (név)

vezetómint a .... (társaság neve)

tisztségviselője kijelentem, hogy az ajánlattevőnek,

- Ađó és adók módjaľa behajtható köztartozźsa * van / nincs;
- Kiíĺóval szernben tartozása (helyĺ adó, bérleti díj stb.) * vaĺ /nincs;
. Kiíróval szemben szeľződésbęn vállalt és nem teljesített kötelezettsége * van / nincs.

amelyeket az alźhbí okiratolłí<al igazolok:

1.

f.

Alulírott kijelentem, hogy cégĹinket éľintően a közbeszerzéselľől szćiő 2015, évi CXLIII.
törvény 62. $ és 63. $.ban foglalt klzáró körĺilĺnények

a.) nem állnak fenn

b.) fęnn ríllnak

(a megfelelő szöveg aláhúzandó)

Budapest,

pety ázô a|áíĺása/ cégszeľíĺ aláírás

. \ 4 *-gď jelölt résznél a megfelelő szöveg alahuzandó.
t'\

\\
\

aJ.

ę16
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6. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľiilet Béľkocsis u 32. szám alatti ingatlan elĺdegenítése - pá|yánať,

NYTLATKOZAT
pénzĺigyĺ alkalrnasságľĺĎl

Alulíľott (név)

mint a (taĺsaság neve) vezető

tisztségviselője, kijelentem, hogy apźlyáuattÁĺgyátképező ingatlan vételárrĺnak megÍizetéséľe

kepes vagyok, a szíikséges anyagt eszközĺik rendelkezésemľe állnak.

A szĺámlavezető barilłlétl az elmúlt 1 évben sorban álliís nem volt, amelyeket az ďábbi
okiĺatolĺí<al igazolok :

Budapest,

paly aző aläĺĺása/ cégszeni a|źúrźs

tu



7. szĺímú melléklet

,pudapest VIII. keriile! Bérkocsĺs u 32. szám alatti ĺngatlan elidegenítése. páúyáza;t,,

N-YILATKOZAT
a kézbesítés hetyéről és bankszámlaszámról

Alulírott /név/ mint a .....
(táľsaság neve) vezető tisztségviselője kéľem, hogy a Pźtyźnatta| kapcsolatos mindennemiĺ
nýlatkozatot, felhívást, értesítést, vagy más információt, vďamint a Ptűyźuattal kapcsolatos
esetleges jogvitában minden értesítést, idézést és bírósági hatérozatot, stb. az a|źtbbi címľe
kérem postazni:

Cinuett:

Cím:....

Amennýben az áita\am a fentiekben megjelölt cimzett.a fenti címen az iratot nem veszi át,

ennek következményeit a gazdasźrys táľsaság vállďja. Tudomásul veszeÍĄ hogy amennýben a

címzetl' a fęnti címen az értesítést nem veszi át, az éľtesítés a postáľa adást követő 5.

munkanapon kézbesítettnek minősül.

A pá|yazati felhívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvásálrlźsźra fordított

összeget kérem az alźhbi bankszĺímla sztlmra visszautalni:

Bankszámlav ezeto péĺuintézet: . . . . .

Bankszámlaszttm:...,

Bankszámlávď rendelkezni jogosult:
(név, lakcím vagy székÍrelý

Budapest,

p éty éaó a|áńr ásal cé gszeriĺ ďĺĺíras

b&



8. szĺámú melléklet

,,Budapest YIII. kerület Béľkocsis u 32. szám alatti ĺngatlan elidegeníté se. pályőzat',

FI-YILATKOZAT

Alulírott kijelentem, hogy cégtink a nemzeti varyonĺól szőIő f0I1. évi CXCVI. tĺirvény 3. $
(1) bekezdés 1. pontja szeľinti

a.) áŃlźúhato szervezetnek minősiil.

b.) nem minősül éŃlréLthatő szeľlezettek.

(a megfelelő szöveg alóhúzandó)

A jelen nyilatkozatomataszervezetvezetó tisztségviselőjeként bĹintetőjogi felelősségem teljes
tudatában teszem.

Budapest,

pźiyaző a|áńtźsa/ cégszeriĺ aláírás

#



9. szĺímú męlléklet

,,Budapest VIII. keľĺilet Béľkocsis u 32. szám alattĺ ingatlan elídegenítése - páůyő.zat,,

NYILATKOZAT
a pá|yázaton meghirdetett ingatlan megtekintéséľől, állapotának megismeľéséľől

Alulírott a pźiyźnaton meghirdetett Budapest VIII. keľĺilet Bérkocsis u. 32. szám alatti
ĺngatlant előzetesen egyeztetett időpontban megn éztem, az á|Lapotźtt és arra vonatkozó míĺszaki
tźĄ ékoztatást me gismertem.

Budapest,

pźty azó aIáír ása/ cé gszeríi alőtít és

Do-



10. szĺĺmúmelléklet

ADÁs VÉTELI s ZE Rz őD És TERW ZET
(tervezet)

amely létrej ött egyrészľőI

Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefváľosi Onkoľmányzat (szélÍrelye: 1082 Budapest, Baross u'
63-67., adőszáma: |5735715-242, KSH-száma: 15735715-8411-321.01, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester) kęviseletében eljáró Józsefurárosi Gazdalkodási Köąpont Zrt. (szék.he|y: 1082 $udepest,
Baross u. 63-67.,adószáma: 25292499-242,cégsegyzékszáma: 01-l0-048457; KSH száma:.25292499-
683f-1'14-0L, képviseli: Bozsik István Péteľ vagyongazdÁlkodási igazgatő\, mint eladĺó (továbbiakban:
eladó)

másrészről

számjele:.... kęviseli:
mint vevő (továbbiakban: vevő)

között az alulíľott napon es helyen, aza|ttbbi feltételekkel:

1.

E|őzménvek

1.1. Budapest Főviáľos VIII. kerület Józsefuĺáľosi onkoľmányzat Képvĺselő.testĺilete ...12017. (......)
számú határozata alapjan egyfordulós, nyilvános pźiyźzatot írt ki Budapest VIII. keľĺilet
3479t hrsz..ú, természetben a Budapest VItr., Béľkocsis u. 32. szźm alatt található ingatlan
beépítési kötelezettsegével ttlľténö értékesítésére'

|.2, A páiyázat nyertese a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuĺárosi Önkormányzat KépviselG
testiilet ....ĺ20t7, (......) szrímú határozat'a szeľint vevő lett. Yevó pźt|yźzatźlban az ingat|an
beépítését vállalta.

2.

A szenődés tárgáú képző ingatlan adatai

adószáma:

Budapest Mtr. keľĺilet Bérkocsis u. 32.

34791

kivett beęítďlen terĺilet

773 frŕ

összközmĺĺves

vezetétjog 27 ĺlŕ nagyságú területre, az ingatlanon
jeleďeg bérleti joggal terhelt gépjáľmiĺ.
berĺllóhelyek találhatóh egyebekben per-, teher- és
igénymentes, 

ŕrry

Címe:

Hetyraizi szńma:

Megnevezése:

Telek alapteľülete:

Kiizmű ellátottsága:

Terheĺ:



3.

JognYilatkozat

3.1. A nernzeti varyomól szőĺő 2011'. évi CXCVL törvény 14. $ (2) bekezdésę alapjĺán a helý
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra az á||amnat valamint az 1991. évi XXXil. tv. 39. $

(2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi onkoľmanyzatnak elővásárlásijoga van.

Jogosult elóvásárlási jogával, postai kiildemény esetén a kĺildemény postai feladásanak igazolt

napjátő| szĺmított 35 napon beliil élhet. Amennyiben az e|ővásźr|źts jogosuľtja él jogával' jelen
szerzódés ktizte és eladó közittjön létre. Ez esetben avevő általbefizetętt................'-Ft+AFA,
azaz ......... foľÍnt +ÁFA cisszeget e|ad6 azelővásĺárlrási jogra vonatkozó nyilatkozatok
kézhenéte|éĺől szamított 15 munkanapon beliil a vevő ............Bank ZÍt á|al
vęzetett ........... H['JF szamú szÍm|źĄára visszautalja. A vevő

fudomásul veszi, hogy a befizetett összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen

elszámolandó költséget, kártérítést nem fizet.

Az ELMÜ H á|őzatiKft javára f7 m2 nagyságú teriiletre vezetékjog van bejegyezve. Az ingatlanon
jelenleg bérlęti joggal terhelt gépjáľmii-beállóhetyek találhatóak, a béľleti szerződések

megszĺintetéset az adásvételi szerzł5dés megkötését követően vállalja az E|ad6, a bérleti
jogviszonyok megsziintetését igazoló okiľatok Vevĺí ľészére töľténő bemutatĺĺsával, legkésőbb az

ingatlan bfutokbaadásĺának napj áig.

3.2. E|aÄő eladją vevő megvásárolja l/l tulajdoni hányadban a jelen Szeľződés 2. pontjában

meghatározott ingatlant.

3'3. Eladó kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan haľmadik személy részére tiiľténő

éľtékesítéséhez a beépítési kötelezettség teljesítéséig e|adó hozz,ájárulása sztilĺséges. Eladó abban

az esetben ađjahozzÁjárulást a továbbétékesítéshez, amennýben a harmadík fél vállalja a jelen

adásvételi szerződésben foglalt kiitelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó

hozzźĺjźru|źsát kérni, eladó vevőn k<iveteli a jelen szerződésben válla|t kötelezettségek teljesítését.

Felek rögzítik, hogy e|adő hoz'zźljárulása nem sziikséges az ingatlan hannadik szeméIy részére

töľténő vevő általi továbbéľtékesítéséheą amennyiben az ingat|anĺa vevő a jogerős hasmźiatba
vételi engedélyt megszere zte, és ezt az e|adő felé hitelt érdemlő módon igazn|ta.

3.4 Eladó kötelezettséget vállal, hory jelen szerződés aláíľását kiivetö 8 naptáń napon belül postai útorq

ajanlott tértivevényes ktildeménnyel megkĺildi a Maryaľ A|lam és a Budapest Fővárosi

onkoľmányzat részére a jelen szerzőđést azza| a felhívással, hory a megkĺildéstól szímított 35

naptári napon beliilnýlatkozzon, hogy kíván-e elővásárlási jogával élni'

4.

Jog- és kellékszĺvatossńg

4.I, Az eladó kijeIenti, hogy az ingatlan tires telek.

4.2. Az eladó kijelenti, hory az adásvéte| tátgéÉképezo ingat|an kizáľóIagos tulajđonát képezi, az

ingatlan, a 3.1. pontban röpítetteken kívül a továbbiakban per-, teher- és igénymentes' azon

hanĺladik személ1mek nincs olyan ingatlan.nyilvíntartásba bejegyzett, vagy ingatlan-

nyilvántaľháson kívĹili joga, amely a vevö biľtoklását, vary fulajdonjog bejeryzését akadályomĄ
korlátozná, vagy meghiúsítaná'

D



4.3. Az eladó kijelenti és szavatosságot váLla|azért,hogy az ingatlant adó, illeték, vagy más adók
módjára behajtható kőzÍartozźLs nem terheli. Az e|adő kijelerrti és szavatolja, hogy az ingat|an
tekintetében környezetszennyezés nem történt.

4.4. A vevő kijelenti, hory azingat|ant jól ismeri, bejfuta,megvizsgálta' és źt|ta|afelmért á||apotban, az
ingatlanról készült ingatlan értékbęcslő szakvélemény ismeretében írja alá jelen adásvételi
szerződést.

4.5. Az eladó a je|en szerzłĺdés aláíľásával kijelenti, hory a vevőt az ingatlan minden lényeges
tulajdonságráró| tájékoztatta, beleértve az źita| ismert esetleges Ętett hibákat is. A tajékoztatrás
esetleges elmaradásából eredő minden krír eladót terheli.

5.

Az ingatlan vételára, a vételáľ megfizetése

5.1. Az ingatlan vételiára ...,. Ft, melyet 27% źůta|źnos forgalmi adő terhe|, (azaz

:...................... foľint + 27yo Árł). A vételár általanos forgalmi adóval növelt összege
cisszesen ......,-Ft, azaz .......,. forint, amely összeg a vevő pźiyázatában
aj ánlott vételáľľal azonos.

5.2, Az ingatlan vételárának megfizetése az alábbiak szerint történik:

5.2.|. A vevó páiyázatának benýjtásakor megfizetett az eladó számlájára 16.000.000,- Ft azilz
tĺzenhatmĺllĺó foľint összegetaján|ati biztosíték címén. A sznrzódo felek úgy renđelkeztek, hogy
a beÍizetett aiánlatÍ bíztosíték jogcímét foglďó jogcímľe vá|tonatják, így felek abefrzetett
összeget, bruttó 16.000.000,. Ft összeget foglalónak fogadják el (,'Foglaló'). Elöbbiek alapján
tehát vevő foglaló jogcímen megfizetett bruttó 16.000.000 Ft tisszeget eladĺí ľészére. A Foglaló
összege a vételárba beleszámít. Szerződő felek úry nyilatkoznat hory a foglaló jogi
természetével tisztában vannak. Tudjĺĺk' hory a szerződés meghilisulásáért felelős fé| az adott
foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeres összegét köteles visszafizďni. Ameľľrýben az
adásvételi szptziĺdés olyan okból hiúsul meg, ameýéľt mindkét féI, vary egyik fr| sem felelős, az
adott foglaló a vevönek visszajár.

A Foglaló te$es összegének megfizetése az adásvéte|i sz-erzódés megkötésének feltétele.
Szęrződő felek erybehulgzőan rögzítik azt atenyt hogy a Foglaĺó teljes ĺisszege megfizetésre
keríilt.

Tekintettel arra, hogy az aján7ati biztosíték összege apät|yźľ:af;ől való döntés napjával vtůt az
AFA tv. 59. $ (l) bekezdése a|apjźn meghatĺírozott előleggé, eladó a Foglaló ö'sszegéről a
pá|yázatĺći való döntés napjáxa|, mint teljesítési nappal köteles előlegsaímlát kiállítani vevó
részerę.

5.2.2.Felek rögzítil<' hogy vevő a fennmaradó .........'........'..',-FĹ a7Äz .......,....'..'.'...összęíĺ
véte|áľhźfta|ékmegfiz-etéséľejelen szerződés aláírásátólszĺmított 60 napĺĺri napon belĺil köte|es,
aze|adőK&H BankZrt.-nél vezeteLt10403387.00028570 számúbanlszźtmlźĄőravaló átutalással.
Eladó a biĺtokátruházĺís napjával, mint teljesítési nappal köteles végszámláĺt kiállítani a
baĺ'lĺszáĺ'láján történt jóváÍrást kövętöen vevő, illetöleg az źilta|a megjelölt harmadik szeméý
részére.

rf,
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6.

Beépítésĺ ktitelezettség

6.1. A vcvő vállalja, hogy az ingatlant a Józs:fuaros Kerületi Építési Szabá|yzatźről szóló 6612007,

(xtr. i2.) önkorrnányzati rendelet (JóKÉSZ) előírásainak megfelelően beépíti. Vevő beepítési

kötelezettségĺlek az alábbiak szerint tesz eleget:

a) a telekingatlan biĺtokbaadásától szĺĺmított 2 éven belĺil jogerĺĺs építési engedélyt szerez és

b) a telekingatlan birtokbaadásától sámított 5 éven beliil jogerős haszrálatbavételi engedélý szerez.

6.2. Az ingatlan beépítési feltételei:

Az ingatlan övezeti besorolása: Ll-Vm-l
A közműfejlesztéssel kapcsolatos összęs költség (pl. fejlesztési hozzźĄźru|źs, tervezés. stb.) a vevőt
tęľheli.

A beépítés száza|ék, épí.trnénymagasság, szintszárĄ szintteriiLlet, stb. tekintetében az országos
Telepdlésľendezési éJ Építési kiivetelményekről (oTÉK) szo|ó 25311997 ' (xII.' 20.)

Koľmányľen ďe|et, az 5ĺ2015 . (il. l6.) Főv. KGY. rende|et (BFRSZ),'és Józsefuĺíros Kerü|eti Epítési
Szabályzatfuól szóló 6612007. (x[. 12.) önkomrányzati rendelet (JoKEsz) előírásai azirányadők.

7.

A szeľződésben váIlalt kiitelezettségek nem teljesítésénet ĺlletve késedelmes teljesítésének
jogkövetkezményeĺ

7.1. Az beépítési kötelezettség nem teljesítese, illetve késedelmęs teljesítése eseten alkalrnz}rató
jogkĺivetkezmények:

7.|.2. Késeđelmikötbér

Ha a vevó a 6.1. pontban meghatározott valamely kötelezettségével neki felĺóható okból
késedelembe esiŁ késedebni kötbért köteles fizetĺĹ az eladónak

A késedelmi kötbér mértéke:
- A jogerős építési engedély megszeruésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbéľ

összege 15.000.000'- Ft;
- A jogeľős haszlálatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme

esetén a kötbér összege 7'500.000'- Ft.

Felek ľögzítlŁ hory amennyiben a jelen pontban meghatározott összegeken felül vevő
késedelĺnes teljesítésére tekintettel elađónak kötbérigénye keletkezit úgy annak mértéke

30.000,- Ft/nap.

Vevő kijelenti, hory ajelen pontban meghatiĺľozott kötbér összegét nem tekinti eltulzottnak.

7 .2, Szerzódő felek egybehangzóan röpítik azt a tény| hogy a késedelmi kötbéľ teljesítéséhez vevó

banki garanciaszerződés megkötésével/ kőzjegzni letétbe he|yezéssel (a továbbiakban:

gannciaszsrződés) biztosítandó garancíaszerzőđés nyujĺísi kötelezettségének eleget tett, a .....
Bank|közjegző által kibocsátott .... szamú garanciaszerződés jelen szerződés a|áírásźxa|

egyidejűleg áĺtadásĺa kerĺilt az eladó részére.

A garanciaszerződés összege a jogerős építési engedély megszerzésére a 6.I. pont szerint

renđelkezesre álló hatáđdő eltęltét követő, 60 napot meghďadó késedelem esetén 15.000.000,- Ft,

}(



ajogerős használatbavételi engedély megszerzésére a 6.1. pont szeľinti rendelkezésre áIló hatĺĺridő
elteltét kĺivető, 60 napot meghaladó késedelem esetén 7.500.000,- Ft. A garanciaszerződés az e|adő
javźlra lehívásrďátutalásra keľül a jelen szeľződésben meghatározott késedelem esetén. A
garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan
érvényesíthetők. Felek ĺögzitit hogy csak olyan garancia fogadható el, amelyek alapján oIadó
egyoldalútájékoztató nyi|atkozatźyalabank|kozjegző átutalja ajelen szerződésben meghatározott
késedelĺni kötbér összegét azęlladőnaku mindenféle egyéb feltétel nélkiil.

8.

Ingatlan-nýlvántartńsi bejegyzésľe vonatkozó nyí|atkozatok

8.1 Az eladó a jelen szerződés a|źirźsźxa| eryidejűleg ktilĺin nyilatkozatban (pejegyzési engedély')
feltétler1teljes, kizárólagos és visszavonhatat|anhozzźĄárulását adja ahhoz, hory vevó tulajdonjoga
a 2. pontban meghatarozott Ęatlan tekintetében a teljes vételrár megfizetését követően vevő javára
1/1 tulajdoni arĺányban, vétel jogcímén az ingatlan-nýlvántarĺásba bejegyzésre kerĹiljĺin. Eladó a
Bejegyzési engedélý az e||eĺjegyző ĺigyvédnél, külön üryvedi |etétí szerződés alapjrán iigJŕvédi
letétbe he|yezi, amelyet ellenjegyző iigyvéd minden további feltétel kikiitése nélkül köteles vevő
részére kiadni, illetve fulajdonjog bejegyzésére az illetékes fiildhivatali oszĺílynak benýjtani,
amennýben a teljes vételráľ eladónak maradéktalanul megÍizetésľe került.

8.2. Felek hozzźĄáru|nak ahhoz, hory jelen szerzódés benyújtĺísra keriiljön az illetékes füldhivatalhoz,
azonban azza| a feltétellel, hory Bejeryzési engedély vevőnek történő kiadásáig, azonban
legfeljebb a jelen szerződésnek a frildhivatalba töľténő benyujtásától szímított 6 hónapig, a
fiildhivatali eljáľás fiiggőben tartĺĺsát kezdeményezik az ingatlan-nyilvántartásról szóló L997. éi
c)(LI. törvény 47lA- š (l) bekezdés b) pontja szeľint.

9.

Az ĺngatlan biľtokának átruházńsa

Az ingatlan birtokának źft:uhźuźsa legkésőbb a Magyar Áll"*, illetve a Budapest Főváľosi
onkoľmĺányzat elővásáľlási jog gyakoľlásáról szóló nyilatkozatának Józsefvárosi Gazdálkodĺási
Köąpont Zrt.-hez ttiľténő megérkezesét, va5y a 3.4 pontban ľiigzített haüáľidö eredménytelen
leteltét és a teljes vételar megÍizetését követö 15 munkanapon belül, felek által előzetesen
egĺettetett időpontban, źltadźs-źŇételi jegyzőkönyvben keľül sor. A birtokátruházás mpjźĺig az
ingatlannal kapcsolatos költségek az eladót, ablrtokátnlházás napját követően felmertilt költségek
pedig a vevőt terhelik. Vevő a birtok átvételére köteles és a biľtokátruhĺázłs időpontjźiő| sz-edi az
ingatlan hasanait és viseli azok teľheit.

Az e|adő kötelezettséget vĺĺllal arra, hogy az ingatlan birtokbaad^ásĺíig a megkötött bérleti
szerződéseket felmondja és az ingatlant kiiirített állapotban adjaźń.

10.

Egyéb ľendelkezések

10.1 ' Az ę|adó Maryarorszíg ttirvényei szerint miĺködő helyi önkoľm ányz.at.

Vevő Magyaľországon nýlvántartásba vett jogi személy, ügyletkötési és ingatlanszerzési
kepessége korlátozva nincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzeti vagyonĺól szóIó 2011. évi
CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja alapján átlráthatő szeĺvezęt. Eladó képviselőjének
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