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Páiyáz'ati felhívás

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat a Képviselő-testĺilet
...........számú hatźtrozatz alapján nyilvános, kétfordulós páůyázatot hirdet a Budapest VIII'

kerüle! Kállvźria utca 9. szám a|aĺti,35876 hrsz..ti, 9I3 m2 alapterületű, valamint a Budapest VIII.
keriile! Kőris utca 4/b. szźm a|atti, 35875 hrsz.-ú, 630 m2 alapterületii ingatlanok együttes
éľtékesítésére.

l. A' páůy ár'ati felhívás kőzzététe|e

A páiyázati felhívást a Kiíró a Versenyeztetési Szabźůyzat 1l. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuĺáľosi Polgármesteri Hivatal hirdetőŁáb|á$án, a Bonyo|ító
ügyfélfogadásra szo|gźlló helyiségében, a Józsefuáľos címíĺ helyi lapban, az Önkoľményzat és a
Bonyolító honlapjĺán, továbbá az onkoľmányzat és a Bonyo|ítô szźtmfua elérhető költségmentes
hirdetési feliileteken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon teszikłIzzś.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljĺ{rást annak bármely szakaszÁban indokolás nélkĺil visszavonni,
és erľől köteles hirdetméný kifiiggeszteni. A versenyeztetési eljáľrás visszavonása esetén -
amennyiben a dokumentációt az ajĺánlattevő ellenérték fejében kapta meg - a Kiíró köteles az
ellenértéket visszafizefiri. A páiyáz.ati dokumentiáció ellenértékét a Kiíró ezen kíviil semmilyen más
esetben nem fizeti vissza.

2. Aĺpáiyánati kiínńs adatai

A'páiyáuat kiírója:

A' páiy ánat BonyolÍtĘ a :

A'páilyáĺntje|lege:

A pá|yázat célja:

A' páily án'ati dokumentáció díj a :

A pá|yán'atl dokumentácĺó rendelkezésľe
bocsátásának feltéte|e:

Az ingatlanok mĺnimálĺs vételáľa

a l(rĺlváľĺa utca 9. szńm a|atti ĺngatlanľa

a Kőrĺs ltca4|b. szám alatÚÍ ĺngatlanra

összesen:

Äz ajáłn|ati biztosíték tisszege:

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi
onkormány zat (IO82 Budapest, Baross u. 63 -67 .)

Józsefuárosi GazÄźůkodási Ktizpont Zrt. (|082
Budapest, Baross u. 63 -67 .)

nyi lvános, kétfordulós pźiy ázat

fu laj donj o g áft uhánźs (eI idegenítés)

50.000,- Ft + ÁFA

- a pályźvati dokumentiíció díjráľól szóló banki
beťlzetési bizonylat

- a páIyźuati dokumentĺációt cég źital a|äíĺásra
jogosult személy vagy meghatalmazoĄa veheti
át előre egyeúetett időpontban

180.l00.000,- Ft + ÁFA
129.000.000,- Ft + ÁFA
309.loo.000,- Ft+ ÁFA

31.000.000,- Ft. Az aján|ati biztosíték befizetése
csak magyar forintban telj esíthető, éĺtékpaplrra|,
garanciaszeruődéssel, zÁ|ogtárggyal x nem
helyettesíthető. 
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Az aján|atĺ bĺztosíték befizetésének módja,
számlaszám:

A pályánatta| éľintett
megtekinthetők:

ĺngat|anok

Az ajánlati bĺztosíték beérkezésének
hatáńdeje:

A' páiy ánatok leadásának hatĺírĺdeje:

!ĺ páiy ánatok bontásának időpontj a :

A' páiyánatok bontásának helye:

A' páilyáuat eľedményét megállapító szeruez'etz

źftfia|ás, a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ
Zrt. K&H Banknál vezetett 1 0403 3 87.00028859-
00000006 számú szám|á$ára

20|7.09.|2. és 2017.I0.1I. között előzetes
időpont egyeztetés alapján. Időpont egyeztetése a
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
onkormányzati Há.zkeze|ő Irodáján lehetséges
(1084 Budapest, Tavaszmező u. 2., Tel.: 06-l-
2 r 0 - 4928, 0 6 - I -2 r 0 - 4929)

2o|7.I0.I2.2400 őra. Az ajźn|ati biztosítéknak a
megjelölt haĺáridőig a bankszámlára meg kell
érkeznie.

2o|7.|o.|3.1000 óra.

2O|7.Io,13,11a0 óra

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt., 1084
Budapest, Őr u. 8. I. em. Elidegénítési lroda. Az
ajánlattevők a pźúyázatok bontásán jelen
lehetnek.

Budapest Főváros VItr. kerület Józsefrĺĺľos
Önkormányzat Képviselő-testiĺlete vagy
Yfuosgazdátlkodási és Pénzügyi Bizottságą a
66/20|f. (XIl.l3) önkormányzati rendeletben
meghaüározottak szerint.

2017.11.09.

magyar

Józsefurłrosi Gazdálkodási Központ zÍt.
Elidegenítési hodájĺán

Tel.: 06-1-216-6961

Budapest VIII. kerület' Kálvária utca 9.

35876

kivett beépítetlen terület

913 mz

közmÍĺvek nélktil

Váľható eredményhĺľdetés :

A páůyázati eljánńs nyelve:

Á páilyáuatta| kapcsolatban
informácĺó kéľhető:

3. !ĺ páiyánattal éľĺntett ingat|anok:

Cím:

HelyrajzÍ száma:

Megnevezése:

Telek alapteľĺilete:

Közmű ellátottsága:

további



Teľhei:

valamint

Cím:

He|yľajzi szźlma:

Megnevezése:

Te|ek alapteľĺileÚe:

Közmĺi el|átottsága:

Teľheĺ:

18 m2 naryságu teriiletre azELlr.{.I.] Hźt|ózatiKft.
javźra vezetékjog került bejeryzésľe az ingat|an-

nyilvĺĺntartásba; a Magyar Államnak és Budapest

Főváros onkormĺányzatának elővásárlási j oga van;

az ingatlan egyebekben Peri teher- és

igénymentes.

Budapest VIII. keľĺĺlet' Kőľĺs utca 4|b

35875

kivett beépítet|en terület

630 m2

közművek né|kĺil

22 mf nagyságú terĺiletre azELMŰ Hźt|őz'atiKft.
javźra vezetékjog keriilt bejegyzésre az ingat|an-

nyilvántarĺásba; a Magyar Államnak és Budapest

Fővaros onkormány zatźnak elövásárlási j oga van;

az ingatlan egyebekben Poľ-, teher- és

igénymentes.

Az ingat|anokra vonatkozó részletes adatokat a páůyáu,ati kiírás mellék|etét képem ingatlanfoľgalmi
szakvélemény tarta|mazza. Az ingatlanok övezeti besoľolása: L l.vm- 1.

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy

- a, nemzeti vagyonról szn|ő 20|1. évi Cxcvl törvény 14. $ (2) bekezdése alapján a Magyar
Allamot minden elővásĺíľlĺási j98 jogosultat megetőző elővásĺárlási jog illeti meg. Az elővásárlási
jog gyakor|źsfua a Magyar Allam részére fennálló hatĺáľidő az e|ővźlsár|ási jog gyakorlásáľa
felhívó értesítés postiára adĺásának napjátőtszÁmított 35 nap.

- az egyes állami tulajdonban lévő vagyontĺáľgyak iinkormĺányzatok tulajdonba adĺásĺáról sző|ő |99|.
évi XXXIII. tv. 39. $ (2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi onkormányzatnak elővásĺáľlĺási
joga van.

E|adó az ingat|anokat a fent megielölt elővásárlási jog jogosultjának elővásáľlási jogľól lemondó
nyilatkozatźnak kézhezvéte|étő|, illetve az erre rendelkezésre álló haüáridő leteltétől, vagy a teljes
vételĺár beérkezésétő| szźmitott 15 munkanapon belül adja vevő birtokábą attól fiiggően, hogy melyik
történik meg később. Amennyiben az e|ovátsiírlásra jogosultak bármelyike élni kíván elővásárlási
jogáva|, tĘy u adásvételi szerzśdés az elővásár|ásra jogosult és az eladó között jön |étre. Ez esetben a
beťlzete|Í.ajźntati biztosítékot eladó a nyi|atkozatkézhez:łéte|étő|szÁmitott 15 napon beliil visszautalja
a pźůyávat nyeľtese részéľe. A befizetett ö'sszeg után eladó kamatot és bĺáľmely jogcímen igényelt
költséget nem fizet.

A vételáľ banki hitelből történő megfizetése esetén a birtokátruházźs a vételrár eladóhoz történő
megéľkezesét kiivető 15 munkanapon beliil - előre eg;ĺeztetett időpontban - töľténik.

4. lĺpáůyán'at célja' taľtalma

Az elidegenítésre kerülő ingatlanok a Budapest Fővĺáľos VIII. kerület Józsefrárosi onkormányzat
kizíľólagos tulajdonát képezi, elidegenítéstikre a nemzeti vagyonľól sző|ő 20|1. évi CxCf. fr., ä

r/yl ą*?/ J



Budapest Józsefuárosi onkormányzatvagyonáről és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáľól
szó|ő 66/2012. (xII. l3.) önkormźnyzati rendelet, valamint a Képviselő-testĺilet ||2/2oI7. (V. 11.)
száłmű hatźr ozata (Versenyeztetési Szabáĺyzat) vonatkozik.

A pźůy áat jel lege : ny i |vános kétfordu Iós pá|y áz'at

I. forduló: pályáuat benyűjtás

II. forduló: versenyhárgya|ĺás

A versenyeztetési eljárás második fordulójában az éĺvényes ajánlatot benyujtó pźůyáz;ć/x vehetnek
részt. Az eljárrást a kiíro e|ektronikus úton bonyolítja le, amely lebonyolításának módjáról, idejéről és
egyes további feltételeiről a meghívóban tźĄékonatja az érvényes pá|yźuatot benyujtókat. A
versenytiárgyaláson a l icitlépcső 1 .000.000 Ft.

Kiíró lehetővé teszi, hogy a vevő a vételárat

- ew összegben, vagy

- banki hitel felhasznźiásáxa|

egyenlítse ki.

A nyertes pźůyáaő köteles apályéuat elbírálásáról szóló értesítés kézhenłéte|ét követő 30 munkanapon
beliil adrásvételi szerződést kötni.

Vevő a vételĺár

a) egy összegben tiirténő megÍizetése esetén _ az ajánllati biĺosíték összegével csökkentett _ véte|árat
az adásvéte|i szerzodés megkötését követő 60 napon belül köteles az eladónak megfizetni,

b) a vételár banki hitelből tiirténő kie$,enlítése esetén, az źůta]la megajánlott vételáľ - ajanlati
biĺosíték összegével csökkentett - 50%-áLt a szprzśdés megktitését követő 60 napon beliil megfizetni.
A fennmaradő 50o/o kiegyenlítésére banki hitel vehető igénybe, amely teljesítésére - a Budapest
Fővárosi onkormányzat, va|amint a Magyat Álhm elővásĺáľlĺási jogának gyakoľlására rendelkezěsre
ái|ő hatźndő leteltéről szóIó éľtesítés kézhenłételétől szátmított 45 munkanap áll a nyeľtes ajánlattevő
rendelkezésére. A vételláÍ megfizetéséľe vonatkozó hatláridő nem hosszabbÍtható meg. Az ajĺánlati
biztosíték foglalónak minősiil.

Az lngat|anok biľtokbaadásának időponda: az e|ővásán|ási jog lemondásĺára vonatkozó nyilatkozat
kézhezlłéte|étől, illetve az erre rendelkezésre álló határidő leteltétől, vagĺlI a teljes vételár beérkezését
követő 15 munkanapon belül, attól fiĺggően, hogy melyik történik meg később.

Az adásvételi szerződés megkötésével a vevőt teľhelö kötelezettségek:

a) az lngat|anok biľtokbaadásáúő| szátmitott2 éven belül jogerős építési engedélyt s7ttez

b) az ingatlanok birtokbaadásáltől.számított 5 éven beltil jogerős haszrrálatbavéte|i engedélyt szaÍez,

c) ajogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege
15.000.000'- Ft; a jogerős haszrálatbavételi engedély megszerzesének 60 napot meghaladó
késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek banki
gaľanciaszerződés megkötésével, vagy közjegyzői bizalmi őrzésbe helyezéssel (a
továbbiakban: garanciaszerződés) biztosítandók. A garanciaszerzodésben foglaltak 60 napnál
kevesebb késedelem esetén időarányosan éľvényesíthetők. Az e|őzőeken ttil felmerülő
késedelem esetén vevő által ťrzetendő napi kötbér mértéke 30.000,- Ft. A garanciaszerződéssel
kapcsolatban felmeľiilő költségek a vevőt terhelik.

Az adásvételi szerződés megkiitésével kapcsolatban felmeriilő kiiltségek:

- I.670,-Et/szemé|y JÜB eljáľási dii,



- 5.500,- Ft + ÁFA eljáľási díj,

- 6.600,- Ft/ingatlaďügylet fiildhivata|i e|játrási illeték.

A Kiíró felhívja apźt|yźzókfigyelmét, hory a vételźratÁFA terheli.

A Kiíro kiköti továbbĄ hogy

a) a nyeľtes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a versenyeztetési eljarás soron következő
heýezettj év e| sznr zn dést kötni'

b) jogosult arra, hogy a versenyeztetési eljĺárást eredménýelennek nyilvánítsa,

c) sziikség esetén az aján|attevőtő| az ajátn|at lényegét nem érintő technikai-formai kéľdésekben
írĺĺsban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátĺásával, hory az aján|attevő ez'ze| kapcsolatos
írásbeli vźůasza semmiýen formában nem eredményezheti a veľsenyeztetési eljĺárásban tett
ajźn|atźban megfogalmazott feltételek olyan megvźitozásźtt, amely az értékelés során a beérkezett
ajĺínlatok sorrendjét módosítaná.

Azaján|attevő tudomásul veszi és e|fogadja, hogy a Kiíró

a) az aján|attételi haüáridót indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja, amit - az indok
megielölésével _ a Kiírás közlésével megegyező helyeken, az eredeti benyujtasi haüáridő |ejáĺta
előtt legalább 5 nappal köteles hirdetményben megielentetni;

b) jogosult azajźn|attételi felhívását a veľsenyeztetési eljáľás bráľmely szakaszában indokolas nélkĺil
visszavonni ara|, hogy enől köteles a kiírĺás közlésével megegyező módon hirdetméný
megielentetni,

c) a páiyáaati biztosítékot a kiínís visszavonásą az e|jźráls eredménýelenségének megállapítĺása
esetén, illetve _ az aján|atok elbíľálását követően - a nem nyertes ajánlattevők részére 15
munkanapon beltil v isszaťlzeti'

d) azajźn|atibiztosíték utián kamatot nemťlz.et, kivéve, ha a visszafizetésihatfuidőt elmulasĺja,

e) a nyertes ajanlattevő esetében a beťlz-etett biztosítékot az ajánlattevć' áL|ta| fiz-etendó véte|árba
beszámitja,

Đ nem fizeti vissza a nyeľtes által teljesített biztosítékot, ha a sz.erződés megkötése a nyeľtesnek
felróható vagy érdekkörében felmeriilt okból hiúsul meg. A vevönek felĺóható ok az is, ha a
véte|źtrat banki hite| felhaszná|ásátva| kívźnja kiegyenlíteni, de a banki hitelt hatĺíľidőben nem
kapja meg, vaw azafizptésihatźridő napjának 24 óráĺignem érkezik meg eladó baĺkszźmläjára.

5. Áz ajánlat benyűjtásának előfe|tételei

Az ajźn|at benyujüásának elengedhetetlen feltétele az ajánlati biztosíték hataridőig történő befizetése.

A Kiíró az aján|ati biztosítékot a páiyáaati felhívás visszavonása, az e|jźráts eredménytelenségének
megźů|apítása esetén, illetve _ az aján|atok elbíľálását kiivetően - a nęm nyeľtes ajánlattevők részére
köteles 15 munkanapon beliil visszaťlzetni.

A pźůyázaton való részvétel további előfeltétele, hogy az ajánlattevő megismerje apáůyázattźrgyáú' az
aján|attéte| feltételeit - vagyis apéúyázati dokumentációt - és aztmagáranéne kötelezőnek tekintse.

Anemz-eti vagyonĺól sző|ő 20|1. évi CXCVI. törvény 11. $ (10) bekezdése alapjźln a pályázaton csak
źúliźúhatő szeĺv eznt vehet részt.

Az ajźn|at benýjtĺási hatźmdő leteltét követően ajén|atot a Kiíró nem vesz át.

6. A,páiyánaton történő ľészvéÚel felÚételeĺ

Azaján|attevő részt vehet a páůyáraton amennyiben

<.-€
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a) az ajźn|ati biaosíték összeget haüáridőben megfizeti, és az beérkezik a Kiíró álta| megielölt
bankszĺmlára,

b) az aján|atok leadásĺĺnak haĺáridejéig az aján|atát benyujtja.

7 . Äz aján|at taľtalmi követelményeĺ

Az ajän|attevőnek

a) az ajźn|atban közölnie kell a nevéícégnevé! lakcímét/széV.helyét, adőszźmátladóazonosító je|ét,
cég esetében cégegyzekszátmátt" képviselőjének nevét és elérhetőségét, bankszám|a szÄmáú,
elekhonikus levelezési címét, ha ilyennel rendelkezik'

b) az aján|athoz csaÚolni kell az ajanlati biaosíték befizetéséről szóló visszavonhatatlan banki
átutalást vagy a bankszámla kivonatot.

c) az aján|atban nyilatkoznia kell arról, hogy vái|a|ja a Páůyáuati dokumenüícióban, illetve
mellékleteiben leírt szerződéskötési és egyéb feltételeket,

d) az aján|atban nyilatkoznia kell arról, hogy rá vonatkozóan a20|5. évi CXLII. törvény 62. $ és
63. $-ban foglalt kizáró kiirülmények nem állnak fenn.

e) az ajźn|atban nyilatkoaia kell arról, hogy adó és adók módjára behajtható köztartozása nincs. E
nyilatkozat mellé kell csatolnia aNAV igazn|ásátarró|, hogy nem áll fenn köztaľtozísa.

Đ az aján|atban nyilatkoznia kell arról, hogy Kiíróval szemben bérleti díj tartozÄsanincs, továbbá a
Kiíľoval szemben szerződésben vá,l|a|tés nem teljesített köte|ezettsége nincs.

g) az aján|atához csato|ni kell a tlársaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatĺát és a trársaság
képviseletére jogosultak aläirási címpéldányának eredeti pé|dányáúvagy hiteles másolatĺát.

h) az aján|atban nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, illetve
felszámolási eljĺárĺás nincs folyamatban.

Đ azaján|atban nyilatkozria kell arľól, hogy anemzetivagyonľól sző|ő2011. évi CXCW. tiirvény 3.
$ (1) bekezdés 1. pontja szerint áltláúható szervezetnek minőstil'

j) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy az adásvéte|i e|ĺĺsznrződéssel kapcsolatosan van-e
bármilyen módosítlási javaslat.

k) azaján|atnaktarta|manliakell a 13. szźmű me|lékletben felsorolt egyéb dokumentumokat is.

Az aján|attevőnek a páiyár'ati eljráľás során benyújtott ajźnlatát' továbbá az ajánLat mellékleteként
benyújtott valamennyi nyiliatkozartáú cegszeľíĺ aláírással kell ellátnia. Cégszeľíĺ a|áírás sorrán a cég
képvise|etéľe jogosult szsmé|ylszemélyek a tĺársaság kézze|, vary géppel íľt, előnyomott, vagy
nyomtatott cégneve a|á nevét/nevtiket önállóaďegyiittesen írjďírj ál< a|á a hiteles cégatáírási
nyilatkozatuknak megfelelően.

Az ajźn|at benyujtĺásával egyidejiĺleg, ajĺánlattevő jogosult a pállyáuati felhívás mellékletét képezn
adásvételi szerződés teľvezetekkel kapcsolatos észrevételek, módosítĺísi vagy kiegészítésre inányuló
javaslatok megtételére annak fudomásul vételével, hogy ezeket a Kiíró nem köteles elfogadni.
Ąánlattevő köteles nyi|atkozatottenni alra vonatkozóan, hogy apáiyáaatifelhívás mellékletét képezt5
adásvételi szerződés tervezetelĺÍ<el kapcsolatos észrevételek, módosítĺási vary kiegészítésre irányuló
javaslatok kiíľó általi elutasíüása esetén is fenntaľtja ajánlĺatÍú.

Amennyiben az aján|attevő észrevételei, módosítrásra irányuló javaslatai a versenykortźtozástilalmába
ütközőek, vagy egyébként jogséľtőek, riry azokata Kiíro mérlegelés nélkiil köteles elutasítani.

Hiĺánypótlási edánís soriín a páůyźaati felhívás mellékletét képező adásvételi szerződés tervezetekkel
kapcsolatos észrevételet módosítĺási vagy kiegészítésre irányuló javaslatok megtételére nem kerülhet
sor.

C--"F
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A Bonyolító ajánlott, téľtivevényes |evélben, hatand(5 kitiĺzeséve| felszólíthatj a az aján|attevőt az
ajźn|atta| kapcsolatos foľmai vagy taĺta|mi hianyosságok pőt|ására, amennyiben a szükséges
nyilatkozatokat, igazo|átsokat nem megfelelően, illetve nem teljes kö'riĺen csatolta. Amennyiben az
ajánlattevő a felhívás kézhenéte|ét követően az abbaĺ megielölt hatráľidőre a hiányt nęm' vary nem
teljes köríĺen póto|ja" úgy aján|ata a hiánypótlási határidő elteltének napját követő naptól
éľvénytelennek minősül, és apźiyávattovábbi ľészeben nenr vehet részt.

A BonyolÍto a hiánypótlási felhívásban pontosan megielölt hianyokról, a hiánypót|ási hatlíridőről
egyid ej iĺleg, kiizvetleniil, ínásban köteles taj ékoztať;ń az összes aj ĺánl attevőt.

A hiánypótlás nem terjedhet ki az ajźn|atmódosítĺásĺára.

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsáüásánĄ és az ajźn|attevő ajánlata érvénýelennek minőstil,
amennyiben

a) az ajánlati biaosíték összege a pźiyázati kiírás 2. pontjában meghatározott haĺáridőn beliil nem
kerĺi| jóváírásra a Kiíró bankszám|ájén,

b) nem jelöl meg vételárat.

Amennyiben ajánlattevő nem jelöli meg a vételĺár megfizetésének módját, Kiíľo úgy veszi, hogy azt.az
adásvételi szprződés megkötéséig egy összegben fizeti meg.

8. Az ajánlat foľmai követelményei

Az aján|attevőnek ajrĺnlatĺĺt ery eredeti és ery mrásolati péIdĺányban kell elkészítenie, feltiintetve az
adott példányon az ,,Eredeti ajĺánlať' és ,,Másolati ajźn|at', megielölést, melyeket kü|ön - kiiliin
sértetlen. lezĺrt borítékban kell benyújtania. A példrányok ktizötti eltérés esetén az eredeti példány
érvényes'

Az aján|at első oldalán kell elhelyezni a megfelelően kitöltött ,,Jelentkezési lapot'', a második oldalon
a kitoltott ,,Aján|ati összesítőť', kiilönös tekintettel a megajánlott véte|fu és megfizetési módjának
megjelölésére. Ezt követően ke|l elhelyezni az aján|ati felhívás mellékletét képez.o éľtelemszerííen
kitöltött nyilatkozatokat, valamint a 7. pontban részletezett valamennyi dokumenfumot a 13. számtl
mellékletben szereplő sorrendben. Az aján|attevőnek kiizölnie kell a benyujtó nevé! lakcímét
(székhelyét), ahová a pál|yáv'ati eredmény kiizlését kéri, továbbź! azt a banksámlaszámot és a
bankszámla kedvezményezettjének nevét illetve más azonosítóját, ahova az aján|ati bizosíték
(bánatpélu)visszautalásőttkéri'amennyibennemnyerteseapźůyáuatĺak,

Az ajónlat és az ijsszes melléklet minden oldaldt _ összefiÍízve, az oldalak számának
dokumentálásával _folyamatos szómozdssal (az üres oldalakat is) kell elldtni.

Az iratokat magyar nyelven, Iezźrt, séľtetlen borítékokban, személyesen (nem postai liton) kell
benyújtani. A borítékľa kizárő|agapáiyéaattźrgyáltkell ráírni, aza|ábbiakszerint:

''Budapest 
VIII. keľület, Iúí|várĺa utca 9. és Kőľĺs utca 4lb. szám a|atti ingatlanok eryĺittes

elĺdegenítés e . pá|y őzat,,

A Bonyolító |ezźrat|an vagy sériilt borítékot nem vesz át. Kiíro minden, az aján|atteteli haüáridőn tul
benyujtott ajanlatot érvénýelennek nyilvánít.

Amennyiben az ajźn|attevo a páůyázati eljĺáľás bármelyik szakaszátban meghatalmazott tttján jár e|, a
teljes bizonyító eĘű magánokiratba foglalt meghata|mazźls eredeti péIidźnyátt is mellékelni kel| az
aján|athoz. A polgári perrendtarĺásról szóló |952. évi III. töľvény 196. $-a szerint a teljes bizonyító
eĘű magĺánokiratnak az a|ábbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

a) akiáL||ító az okiratot saját keziileg írta és aláíĺta;

b) két tanú az okiĺaton a|őirásépa| igamlja, hogy a kiállító a nem áitala lrt okiratot előttiik iĺta a|á,
vagy aláiĺźsát előtttik sajátkezíĺ a|áúrá'sőnak ismerte e|; azokiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel
kell tüntetni:



c) akíźL||ítő a|źúrźsavagy kézjegye az okiraton közjegyző álta| hitelesítve van;

d) a gazdá'l,kodó szervezet źital' inleti körében kiállított okiľatot szabáiyszeríien a|áirtźk;

e) tigyvéd (ogtanácsos) az áůta|a készített okirat szabáiyszsĺű ellenjeryzésével bizonyítja, hogy a
kiállító a nem áůta|a ifi. okiratot előtte írta a|Ąvagy a|áírźsátt előtte saját keztí a|áńrásának ismerte
el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus a|áirásátva| aláírt elektronikus okirat tarta|ma az
ügyvéd által készített elekhonikus okiratéval megegyezik;

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

Ha az ajánlattevő gazdźúkodő szerve7tt, a pźiyázati eljaľás során nevében nyilatkozatot a
cégtregyzékben feltiintetett képviseleti joggal rendelkező személy, vagy e személy meghatalmazottja
tehet.

9. Äz aján|at módosítása

Az ajźnlattevó az ajźnlattételi haĺáľidő |ejártáig módosíthatj a vaw visszavonhatj a pźt|yźuati aján|atźlt
az ajźn|attételi haüáridő |ejfutźtt követően azonban a benyrijtott ajĺánlatok nem módosíthatók.

Az ajánlrati kötöttség az ajánlattételi hatáľidő lejáľtĺának napjával kezdődik.

10. Ajánlati kiitöttség

Az ajźn|attevő legalább 60 napig terjedő ajźnlati kötöttséget köteles vállalni, amely az ajánlattéte|i
hatáľiđő lejártánaknapjána| kezdődik. Azajźtnlrattevő köteles nyilatkozĺli, hogy amennyiben a Kiírő az
ajánlatok eredményének megállapítására vonatkozó hatĺáľidőt elhalasztotta, űgy vá|la|ja az aján|ati
kötöttség meghosszabbitźsźt a páiyźv'at eredményének megáůlapítására vonatkozó határidő
elhalasztásánaknapjaiszjtmépa|megegyezően.

Az aján|ati kötöttség tartalmának megfiatźroz,źtsźra a Polgĺáľi Töľvénykönyv rendelkezései irányadóak,
kiilöniis tekintettel a 6:64. $-ra.

Az aján|at olyan megállapodást kezdeményező nyilatkozatot jelent' amely a törvény a|apjőn
lényegesnek tekintett szerződéses elemeket tanla|mazza, s egyéľtelmíĺen kitĺĺnik belőle, hogy az abban
foglaltak iigyletkötési akaratot tiikröznek, teháú a nyilatkozo _ ajźnlata elfogadása esetén _ azt magára
nézve kötelezőnek ismeri el.

Az aján|ati kötöttség azt jelenti, hogy ha a másik fél' az adott időhatĺíron belül az ajánlatot elfogadja, a
szerződés a törvény rendelkezése folýan létrejön. Az ajźlnlat megtételével tehát fiiggő helyzet alakul
ki, amely az ajźnllati ki'töttség leteltével ér véget.

Amennyiben az aján|attevő az ajőtnlati kötöttségének ideje a|att. aján|atát visszavonja, a befizetett
aján|ati bizt o s ítékot elveszti.

A Kiíró az aján|ati bizosítékot a pźúyáuati felhívás visszavonása, az e|játáts eredménýelenségének
megźi|apítása esetén, illetve _ az aján|atok elbírását követően - a nem nyertes ajánlattevők részére
kiiteles 15 munkanapon belti| visszafizetni. A Kiíro az aján|ati biztosíték utĺán kamatot nem fizeto
kivéve, ha a visszaťlzetési hatĺáridőt elmulaszja.

11. A pályázatok bontása

Apáůyázati ajánlatokat 1arrtalrmaző zártborítékok felbontlását a Bonyolító végzi apáúyáuati felhívásban
megjeliilt időpontban. Az aján|atok bonüísán, a Bonyolító képviselőjén kíviil az ajánlattevőt illetve
megfiatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (személyi igazo|vány,
me ghata|mazáts) i gazo lni kel I.

Az ajánlattevők a bontĺás időpontjaľól kiilön éľtesítést nem kapnak. Az aján|atok felbonúásán jelen
lévőkjelenlétĺik igazolásárajelenlétiivetímakalá. 
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Az aján|atok bontĺásakoľ a Bonyolító ismerteti az ajźn|attevők nevét, lakóhelyét (szék,he|yét), az
azonban az ajánlatokkal kapcsolatos további ľészletek nem hozhatók nyilvánosságra.

A Bonyolító az aján|atok bontĺási eljĺánásról jegyzőkönyvet készi| amelyet az aján|attevőknek erre
vonatkozó igény esetén áttad, illetve megktild. A jegyzőkönyvet a Bonyolító képviselője és a
jegyzőkönywezntő írja a|Ą és a bontáson megjelent ajánlattevők köziil kijelöltek, pedig aláírásukkal
hitelesítik.

t2. A páłyá.zati eljáľás éruénytelenségének és eľedménytelenségének megállapításáľa a
Versenyeztetési Szabályzat rendelkezései szerĺnt kertilhet soľ.

13. A pályá z'ati aján|atok elbíľálás a, az e|bíľátlás szem p ontj ai

A páůyáľ;ati ajánlatokat a lehető legľiividebb időn belül el ketl bírálni' A pá|yázat eredményének
megállapítására vonatkoző határidő ery alkalommal meghosszabbítható. Az tlj hatĺáridőről, illetve
annak fiiggvényében az ajénlrati kötöttség időtartamanak meghosszabbítźsźtő| a Bonyolító köteles
ajĺĺnlott levélben tájékoztatni az összes pźiyázćft.

A Bonyolítő a páiyávati felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján bírálja el és
rangsorolja az éľvényes páiyáu-atiajĺánlatokat, sziikség szeľint szakértők bevonásával.

Az e|bíráiláts fő szempontja:

. akét ingatlanľa együffesen ajánlott vételĺíľ összege.

A Kiíró a pźiyáuati felhívásban igényelt iratokon és adatokon trilmenően is jogosult megvizsgét|ni az
ajánlattevők alkalmasságált a szerződés teljesítésére, és ennek sorĺín a csatolt dokumentumok
eredetiségét is ellenőrizheti.

A Kiíró szükség esetén az aján|attevőtő| az ajźn|at |ényegét nem érintő technikaĹformai kérdésekbeno
írĺásban felvilágosítást, hiánypótlást kérhet annak előrebocsátĺásĺával, hogy az aján|attev(5 páiyáľ:ő ezze|
kapcsolatos írásbe|i váiasza, semmiýen formában nem eredményezhetiazaján|atźhanmegfogalmazott
feltételek olyan megváitozásáŃ, amely apźůyazat sonín a be&kezettajránlatok sonendjét módosítaná. A
Kiíró a felvilágosíúís, hiánypótlás kéréséről, és annak tartalmárő|haladéktalanul írásban értesíti a tiibbi
ajanlattevőt.

A páiyánat nyertese az,, aki a páůyäaati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett a vételáľ
összegére a legmagasabb ajánlatot tette. A versenýárgyalás során az induló vételár a pźiyávat I.
fordulójában beérkezett legmagasabb vételár ajánla| a licitlépcső 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint,
negatív licit nem lehetséges. A licit nyertese az az aján|attevő, aki a legmagasabb összeget ajánlja. A
versenýírgyalásról jegyzőkönyv késziil, amelyet a Bonyolító jelen lévő képviselője, a
jegyzőkönywezetó' a Bonyolító jogi képviselője és azaján|attevőkjelen lévő képviselői íľnak alá.

A Bonyolító azaján|atok éľtékeléséről jegyzőkönyvet (a továbbiakban: éľtékelési jegyzőkönyv) készít,
amely tartalmazza

a) apáiyázati eljĺárás rövid ismeľtetését, abęérkezettajĺánlatok szźlmátt,

b) a beérkezett ajánlatok rövid értékelését,

c) a legiobb ajánlatavonatkozó javaslat indokait,

d) az ellenéĺék (vételĺáľ) meghatározÁsának szempontjait (ideérwe a vétę|fuat befolyásoló
kiitelezettségvállalásokat),

e) a kikötött biztosítékok megfelelőségének szempontjait,

Đ adöntésekindokát,



g) a páLlryáĘAti eljĺárás eľedményének összefog|a|ó értékelését, az első két helyre javasolt páůyéuő
megjelölését ha erre mód van,

h) a'bká|atban közreműködők által fontosnak tartott körülményeket, tényeket.

14. Összeféľhetet|enség

Apźiyázati eljárás soľan összeférhetetlenséget kell megá|lapítani, ha a páůyáuatok elbírálásában olyan
természetes szemé|y, szewezet, illetőleg képviselőjük vesztészt, aki maga is ajánlattevő,vagy

a) annak közeli hozzÁtartozója (Ftk. 8:1. $ (1) bekezdés l. pont),

b) annak munkaviszony alapjĺán felettese, vagy alkalmazottsa,

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

d) ha báľmely oknál fogva nem várható el tőle uigy elfogu|atlan megítélése.

15. Eľedményhĺrdetés, szeľződésktités

A páiyázat eredményéről a Kiíró legkésőbb 2017. november 9-éig đön! amelyről Bonyolíto 15 napon
belül valamennyi ajánĺattevőt írásban értesíti. A hataridőt a Bonyolító egyoldalú nyi|atkozattal, egy
alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja.

Kiíro a pźůyázat nyertesével a jelen dokumentĺáció 4. pontjában meghatĺározottak szeľint adásvételi
szerződést ktit.

A nyertes pźiyźuó visszalépése esetén az eladő jogosult a páiyźuati e|iĺáľás soron következő
helyezettjével adásvételi szerződést kö'tni' amennyiben a pályárat eredményének megá|lapítĺásakor a
másodiklegiobbaján|atmeghatározásľakeriilt.

A nyertes aján|attev(5 esetében abefizntett biĺosíték az ajźnlattevő áůta| fizetendő vételĺár iisszegébe
beszźtmitźsrakeľiil, azonban haaszerzódés megkötése azaján|atíevönek felróható, vagy érdekkiirében
felmerült más okból hiúsul meg, ajánlattevő a biztosítékot elveszti. Aze|vęsztett biĺosíték a Kiírót
illeti meg.

16. Egyéb ľende|kezések

Az ingat|anok megtekinthetőek a Kiírás 2. pontjában megjelölt időpontban, de a megtekintés előtt két
nappal a Józsefuĺárosi Gazdálkodási Központ Zľt. onkormányzatiŘázkeze|ő kodájĺának munkatársával
telefonos eg1ĺeztetés sztikséges a következő telefonszámokon: 06 I 2104928,2|0-4929,2to-493o,
210-4766.

Az aján|attevľ5 az ajánlatok felbontĺásáig köteles titokban taĺtani az ajánlatának tarta|Ínát, továbbá a
Kiíľó által a részletes dokumenüációban vagy bármely módon rendelkezésére bocsátott minden tényt
infoľmációą adatot köteles bizalmasan kezelni, arrćitá$ékoztatátst haľmadik személynek nem adhat. Ez
a tilalom nem terjed ki a ťrnanszírozó bankkal és konzorciális ajän|at esetén a résztvevőkkel való
kapcsolattartásra. Ha az ajźn|attevő vagy az érdekköľében álló más személy a páiyänat titkosságát
megséľtette, a Kiíró az ajánllatźÉ éľvénýelennek nyilvlínítja.

A Bonyolítő az aján|atok tartalmát a pźiyázat |ezárásźúg titkosaĺr kezs|i' tartalmukról felvilágosíüást
sem kíviilállóknak, sem a pőůyźvatonrésztvevőknek nem adhat.

A Kiíró az ajátn|atokat klzérólag elbíľálásra haszľláIhatja fe|, más célú felhaszĺráIrás esetén az
aján|attevővel kiilön meg kell anól állapodnia.

A Kiíró a páůyázati eljĺírás soľĺán készített jegyzőkö,nyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megőľizni, továbbá ilyen jellegiĺ ellenőrzés esetén az ellenőrzést végző szeľv' szeméýek
rendelkezésére bocsátani.
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A jelen dokumentĺícióban nem szabá|yozott kérdésekben a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuárosi onkoľmanyzat Képviselő-testiiletének a 112t2017. (v. 11.) számú hatźrozaĄ valamint a
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezesei az irźnyadőak.

Budapest, 2017. szeptembeľ 07.
Józsefu árosi onkormányzat

nevében eljáró Józsefráľosi Gazdálkodási Kőąont Zrt.
Bozsik István Péter

v agy ongazdálkodási igazgatő
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Me|lékletek:

1. számű melléklet: Jelentkezesi lap

2. számű me|léklet: Ajánlati összesítő

3. számú melléklet: Nyilatkozat végelszámolásró|, csődeljĺárasról, felszamoláslol

4. sámú melléklet: Nyilatkozat a páiyárati feltételek elfogadasáról, szerzi5déskötésről,
ingat|anszerzśsiképességrő|,aján|atikötöttségľől

5. szímú melléklet: Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható köztaĺtozásrő|; Kiíroval
szemben fennálló taĺtozÁsr ő|, kizÁr ő körülményľől

6. száműmelléklet: Nyilatkozat péĺlangyialkalmasságról

7. szőmű melléklet: Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a banksám|aszámrô|

8. szźtműmelléklet: Nyilatkozat áttlrátható sz.ervęzptĺől

9. sz,álĺmű mellékleť Nyilatkozat a páůyánaton meghirdetett ingatlanok megtekintéséről,
állapotĺának megismeréséľől

10. száműme|léklet: Adásvételi szerzśdéstervezstfiiggőben tartással

1l. szímúmellékleť Adásvételi szerzĺĺdés tervez.et fiiggőben tarŁással (banki hitel felvétele
esetén)

12. szÁmű melléklet Adásvételi szerződéstérintő módosítĺási javaslatok és nyilatkozat

13. sámú melléklet: osszefoglaló a benyujtandó ajánlat formai és tarüalmi kö,vetelményeiről,
tź!ékoztatásazát|áthatőszervezptfogalmáról

|4. szźműmelléklet: Értékbecslés



1. szánrúmelléklet

',Budapest 
VIII. kerĺilet' Kálváľĺa utca 9. és Kőľis lltca4ĺb. szĺĺm alatti ingatlanok eryĺittes

el idegenítés e . pály ázat,

Jelentkezésí lap

Budapest,

pá|yaző aléirésa/ cégszer(i aláirás

*13

Tarsaság neve, cégfo rmája:

Székhelye:

Postacíme:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

Statisztikai szamjel:

C égnyilvantartási szźllna:

Adószáma:

Szźtmlav ezető bankj anak neve :

Bankszámlaszárna:

Képviselőjének neve, beosztasa:

Meghatalmazott nevel:

Telefonszĺma:

Fax száma:

E-mail címe:

1 M"ghut.l.azott esetén



2. szźtműme|lé|et

''Budapest 
VIII. kerĺilet, IĹálváľia utca 9. es Kőľĺs utca 4[b. szĺĺm alattĺ ingatlanok együttes

e|idegenítés e . pá|y ázat',

AJÁNLATr osszpsÍľo

Alulírott... .(névlÍíĺsaság
neve) a Budapest vlil. keľĺilet, KáIvárĺa utca 9. és Kőľĺs utca 4ĺb. szám a|attĺ ingatlanok
eryüttes elidegenítésére kiíľt páIyźaatraajánlatomat aza|ábbiakban foglalom <ĺssze:

A Budapest VIII. kerület, KáIváľĺa utca 9. szám alattĺ ingatlan tekintetében

a megajránlott vételaľ: ....Ft + Áľ.A

A Budapest VIil. keľület, Kőrĺs utca 4lb. szám a|atti ĺngatlan tekintetében

a megajánlott vételĺíľ: ....Ft + ÁFA

Osszesen .........Ft, azaz .. .......foľint + ÁFA

A vételáľ megfizetésének módja:

a) egyösszegben

b) banki hitel igénybevételével

(a megfelelő szöveg alóhúzandó)

Budapest,

pá|y aző a|źúr ásal cégszeru aláit as

s14



3. szźlm,ű melléklet

''Budapest 
VIII. kerĺilet,Ká|vária utca 9. és Kőľis utca 4lb. szám alatÚĺ ingatlanok eryĺittes

elid egenítés e - p á|y ázat,,

NYILATKOZAT
végelszámolásról' csődelj árásról, felszámolásról

Alulíľott
(tarsaság neve) képviseletében kijelentem, hogy a tarsaság

o végelszĺmolás alatt *ál|lnemá||

o ellen csődeljaľás folyamatban *vaďnincs
o ellen felszrímolrási eljĺáras folyamatban *vaďnincs.

Budapest,

pá|yazőalźńrźsa/cégszerualźirés

A *-gal megielölt résznél a megfelelő szöveg a|źŕrtlľ;andő.

s*,s



4. számú melléklet

''Budapest 
VIII. keľület l(álvĺĺľia utca 9. és Kőrĺs utca 4lb. szám alatti ingatlanok eryĺittes

elĺdegenítés e . páůy ánat,,

I{YILATKOZAT
a pá|yánati feltételek elfogadásárő|, szelződésktitésről, ĺngatlanszeľzési képességľőI,

ajánlatĺ ktittittségről

Alulírott.

... (név/tőrsaság neve) kijelentem, hogy a páIyazat tngyát ľészletesen megismeľtem) az

ajánlattétel feltételęit, apá|yźzatí kiírĺást magaĺnra nénłe kötelezőnek elfogadom.

Kijelentem,hogyMagyarországoningat|anszeruésre jogosultvagyok.

Kijelentem, hogy a pźlyázati felhívasban foglalt 60 napos ajőnlrati kötöttséget vállalom.
Nyilatkozom, hogy amennyiben a Kiíró az ajanlatok eredményének megál|apitźsźra
vonatkozó hatĺĺľidőt elhďasztottą úgy vállalom az ajanlati kötöttség meghosszabbitésát a
pá|yźzat eľedményének megállapítasźra vonatkozó hatĺáridő elhalasztĺísának napjai szźlmźtval
megegyezően.

Budapest,

páIy aző a|áír ása/ cé gszęru alźlir ás

t6



5. szamú melléklet

',Budapest 
VIII. keľĺĺlet, Ká|várĺa utca 9. és Kőľis utca 4ĺb.szám alattĺ ingatlanok egytittes

e| idegenítés e - pá|y ázat,,

NYILATKOZAT
adó és adók módjára behajthatĺó kőztartozátsľól és a Kiíróval szemben fennálló

tartozásr ő|, l<lzńr ő kö ľĺi lményrő l

Alulírott (név)

mint a (tírsaság neve) vezet(j

ti sztsé gviselőj e kij el entem, ho gy az aj źn7attevőnek,

. Adó és adók módjára behajtható köztartozása * van / nincs;
- Kiíróval szemben tartozása(helyi adó, béľleti díj stb.) * van / nincs;
- Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége * van / nincs.

amelyeket az a|ábbi okiratokkal igazolok:

1l.

2.

Alulírott kijelentem, hogy cégĹinket éńntően a kíĺzbeszerzésekről sző|ő 20|5. évi CXLII.
töľvény 62. $ és 63. $-ban foglalt k'lzátró köľtilmények*

a.) nem állnak fenn

b.) fenn állnak

(o megfelelő szöveg aláhúzandó)

Budapest,

pőly aző alźúrása/ cégszer(i a|źirźs

A *-gal jelcilt résznél a megfelelő szöveg al.áhúzandő.

a
J.

4.

"{ŕ 
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6. számú melléklet

''Budapest 
VIII. kerület,Iú{|várĺa utca 9. és Kőľis utca 4ĺb. szám alatti ingatlanok együttes

elidegenítes e . p á.Jy ázat,

ľ\ľYILATKOZAT
pénzĺĺryĺ alka|masságról

Alulíľott (név)

mint a (tarsaság neve) vezető

tisztségviselője, kijelentem, hogy a pá|yazat tngyát képez(i ingatlanok vételĺíĺínak

megťrzetéséľe képes vagyok, a szfüséges anyagi eszközök rendelkezéselnÍe állnak.

A számlavezető banknáI az elmúlt 1 évben sorban állĺás nem volt, amelyeket az alábbi
okiratolĺt<al igazolok:

Budapest,

pály aző a|áírásal cé gszer(i a|źút ás

1.

2.

\N
Ů
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7. számú melléklet

''Budapest 
VIII. keľĺi|et' IĹálváľia utca 9. és Kőľĺs ultca 4ĺb. szám a|atti ĺngatlanok eryĺittes

elĺd ęenítés e . pá|y ázat,,

NYILATKOZAT
a kézbesítés helyéľől és bankszámlaszámľĺí|

Alulírott |névl mint a ......
(trírsaság neve) vezetó tisztségviselője kérem, hogy a Pőiyázattal kapcsolatos mindennemii
nyilatkozatot, felhívást, éľtesítést,vagy mas infoľmációt, valamint aPá|yazattalkapcsolatos
esetleges jogvitĺában minden éľtesítést, idézést és bírósági határozatot, stb. az alábbi címre
kérem postazni:

Címzett:

Amennyiben az általam a fentiekben megielölt cimzętt a fenti címen az tratot nem veszi át,
ennek következĺrrényeit a gazdasági tĺáľsaság vállalja. Tudomasulveszem' hogy amennyiben a
címzeÍi a fenti címen az éĺtesítést nem veszi źú, az értesítés a postĺára adást követő 5.
munkanapon kézbesítethrek minősül.

A pá|yźnati felhívás visszavonása esetén a Kiíľó a dokumentĺáció megvĺĺsar|ásaĺa fordított
összeget kérem az a|ábbi bankszáml aszělmra visszautalni :

Bankszáml av ezetó péĺuintézet: .

Bankszámlasz'źtn:

Bankszámlával rendelkezni jogosult:
(név, lakcím vagy szélĺüely)

Budapest,

pá|y aző a|áíľ asa/ cé gszeru a|źtir ás

,4/,,



8. szamú melléklet

,,Budapest VIII. kerĺilet, Iúílvária utca 9. és Kőris utca 4lb. szám alatti ingatlanok eryĺittes
elidegen ítés e - pá.Jy ázat,,

ľ\IYILATKoZAT

Alulírott kijelentem, hogy cégtink a nemzęti vagyonról szőIő 20|1. évi CXCVI. törvény 3. $
(1) bekezdés 1. pontja szerinti

a.) át|áthatő szerv ęzetnek minősül.

b.) nem minősül át|áthatő szervezetnek.

(a megfelelő szÓveg aláhúzandó)

A jelen nyilatkozatomat a szewezet vezető tisztségviselőjeként biintetőjogi felelősségem
teljes fudatában teszem.

Budapest,

pá|y aző aléir ásď cégszeru a|áirás

//uĺŕ/ ľI /uV 
zo



9. szĺĺmli melléklet

''Budapest 
VIII. keľĺilet, Kálváľia utca 9. és Kőrĺs utca 4ĺb. szám alattĺ ingatlanok eryĺittes

elĺdege nítés e - pály ázat,,

iYYILATKOZAT
a páilyázaton meghĺľdetett ingatlanok megtekĺntésérőI, állapotának megismeľéséľő|

Alulírott a pá|yźzaton meghirdetett Budapest VI[. kerÍilet, Kálváľĺa utca 9. és a KőľÍs
utca 4ĺb. szám alatti ingatlanokat előzetesen egyeztetett időpontban megnéztem, az
állapofukat és aľra vonatkozó műszaki tajékoztatast megismeľtem.

Budapest,

páIy aző a|źlir ásal cé gszer(i a|áir ás

"fu,,



10. szrámú melléklet

ADÁs VÉ TE LI szE RzőD É s TE RVEZE T
(tervezet)

amely létrej ött eg1nészről

Budapest Főváľos VIII. kerĺĺlet Jĺizsefváľosĺ onkoľmányzat (szekheýe: 1082 Budapest, Baross u.
63-67., adőszátma: 157357|5-2-42, KSH-száma: 15735715-84I|.321-0|, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgĺírmester) képviseletében eljáró Józsefuárosi Gazdáůkodálsi Központ Zrt. (szekhely: 1082
Budapest Baross u. 63-67., adőszźlma.. 25292499-242, cégsegyzék szátma: 01-10-048457; KSH
szźtma: 25292499-6832-114-0|, képviseli: Bozsik Istvĺán Péter varyongazdálkodási igazgató), mint
eladó (továbbiakban: eladó)

másrészről

(szelĺfielye: adószáma:
cégiegyzékszálma.. ..'.....; statisztikai szĺmjele:... képviseli:
mint vevő (továbbiakban: vevő)

között az alulírott napon és helyen, aza|ź.ŕ,bi feltételełkel:

1.

Előzmények

1.1. Budapest Főváros VItr. keriilet Józsefuĺárosi Önkoľmányzat Képvise|ő-testĺilete ...t2o|7. (......)
szźtmű hatźroz"ata alapjĺán nyilvános, kétfordulós pályázatot írt Budapest vm. keriilet, Káůvźria
utca 9. szám a|atti,3587ó hrcz..ú, 9I3 m"^alaptertiletii, valamint a Budapest wtr. keriilet, Kőris
utca4lb, szÁma|atti35875 hrsz..ti, 630 m" alapteriiletű ingatlanok eryiittes értékesítésére.

1.2. A páůyázat nyertese a Budapest Fővĺáros VItr. keriilet Józsefuĺírosi Önkormĺányzat Képviselő.
testület ....ĺ20|7. (......) szźtmű hatźrozata szerint vevő lett. Yevő pályázatábĺn az ingatlanok
beépítését vái|a|tz.

2.

A szeľződés tárgyáúképző ingatlanok adatai

Címe:
Helyrajzĺ száma..
Megnevezése:
Téľméľtéke:
Ktizmű ellátottsága:
Teľheĺ:

Budapest VItr. keriilet,Ká|vźria utca 9.
3s876
kivett beépítetlen teriilet
913 m'
az ingatlanon kiizmiÍvek nem találhatóak
18 m2 nagysági területre azELMiŰ HźićzatiKft
javfua vezetékjog keriilt bejegyzesre az ingatlan-
nyilvrántartasba, a Magyar Álhmnak és Budapest
Fővaros oĺlkormźnyzatźnak elővásárlási j oga van;

az ingatlan egyebekben Poľ-, teher- és

igénymentes.

I
II .t'ł. ./

VĄ/
g
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Címe:
IIelyĘzĺ száma:
Megnevezése:
Térmértéke:
Közmű e|látottsága:
Terheĺ:

Budapest VIII. keľület, Kőris utca 4h.
35875
kivett beépítetlen terĺi|et
630 m'
az ingatlanon közmiĺvek nem találhatóak
22 m2 nagyságú területre az ELNÍŰ lPrä|ózati Kft
javźra vezetétiog kertilt bejegyzésre az ingatlan-

nyilvĺántaľtasba' a Magyar Államnak és Budapest
Fővĺáros onkormány zatának elővásárlási joga van;

az ingatlan eryebekben Poľ-, teher- és

igénymentes.

3.

Jognyilatkozat

3.1. A nemzeti vagyonľól szo|ő 20|l. évi cxCVI. töľvény 14. $ (2) bekezdése alapján a helyi
tinkormĺányzat fulajdonában lévő ingatlanra az ái|amrlĄ valamint az |99I. évi XXXII. tv. 39. $
(2) bekezdése a|apján a Budapest Fővárosi onkoľmányzatnakelővásártĺási joga van.

Jogosult elővásárlási jogáxal., postai kiildemény esetén a kiildemény postai feladásanak igazo|t
napjától szźmított 35 napon beliil élhet. Amennyiben az elővásárlás jogosultja él jogával, jelen
szerződés köze és eladó köziitt jön létre. Ez esetben a vevő áita| befizetett .,- tr,t+
ÁFA, azaz ....... foľÍnt +ÁFA összeget e|adó az elővásáľlási jogra vonatkozó
nyi|atkozatokkézhezvételétől szĺmított l5 munkanapon beltil avevő ... .......Bank
zrt áita| vezptętí .... H[.JF szźmű szźm|átjźtra visszautalja. A
vevő fudomásul veszi, hogy a befizptett összeg uüán eladó kamatot, vagy bármely jogcímen
elszámolandó költséget, kártérítést nem fizet.

3.2. E|adő eladją vevő megvásráľolja lil fulajdoni hányadban a jelen Szerződés 2. pontjában
me gllatźr ozott ingatl anokat.

3.3. Eladó kiköti, vevő fudomásul veszi, hogy az ingatlanok harmadik személy részére ttirténő
értékesítéséhez abeépítési kötelezettség teljesítéséig eladó hozzź$áru|ősa sziikséges. Eladó abban
az esetben adjahozzźýárulást a továbbértékesítéshez, amennyiben a harmadik fel vállalja a jelen
adásvételi szcrződésben foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó
hozzáúáru|źlsát kérni, eladó vevőn követeli a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését.

Felek riigzítik, hogy eladóhozzÍĄárulása nem szükséges az ingatlanok harmadik személy részére
töľténő vevő általi továbbéľtékesítéséhez, amennyiben az ingatlanokra vevő a jogerős használatba
vételi engeđéIyt megszeľezte, és ezt az e|adő felé hitelt érdemlő módon igazo|ta.

3.4 E|adő kötelezettségetvái|a|, hogy jelen szerződés a|áirásáfi követp 8 naptĺíri napon belül postai
úÍon, ajánlott téľtivevényes ktildeménnyel, megkĺildi a Magyar Allam és a Budapest Fővárosi
onkormrĺnyzat részére a jelen szeruődést azzal a felhívással, hogy a megkiilđéstő| számitott 35
naptĺíri napon belĺil nyilatkozzon, hogy kíván-e elővásĺárlásijogával élni.

4.

Jog. és kelléIĺszavatosság

,4/,,



4.1. Azeladó kijelenti, hogy azingat|anok iiľes telkek.

4.2. Az eladó kijelenti, hogy az adásvéte| táĺgźúképezó ingatlanok kizĺró|agos tulajdonát képezi' az
ingatlanok, jelen szerződésen riigzítetteken kívül a továbbiakban per-, teher- és igénymenteset
azon harmadik személynek nincs o|yan ingatlan-nyilvántartĺĺsba bejegyzett, vagy ingatlan-
nyilvantartĺáson kívüli joga, amely a vev<í biľtoklását, vagy fulajdonjogbejegyrrsét akadályoznĄ
kortáúozná, vagy me ghiúsítaná.

4.3. Az eladó k{ielenti és szavatosságot váilal. azért,hog az ingatlanokat adó, illeték, vagy más adók
módjára behajtható köztaÍtozáls nem terheli. Az e|adő kijelenti és szavatolją hogy az ingatlanok
tękintetében környezetszennyezés nem történt.

4.4. A vevő kijelenti, hogy az ingat|anokat jól ismeri, bejźrta, megvizsgźit4 és á,|ta|a felméľt
állapotban, az ingatlanokról készült ingatlan értékbecslő szakvélemény ismeretében írja alá jelen
adásvétel i szer ző dést.

4.5. Az eladó a jelen szerződés aláíľasával kijelenti, hogy a vevőt az ingatlanok minden lényeges
tulajdonságĺáró|tźĄékoztatta beleéľtve az źitala ismeľt esetleges rejtett hibákat is. A tájékoztaüás
esetleges elmaĺadasából eredő minden kár eladót terheli.

5.

Az ĺngatlanok véte|áľa, a vételár megÍizetése

5.1. ABudapestV[I.,Kálvĺíriautca9.szÁmalattiingatlanesetében.........'-Ft+.........,-FtÁFA,
a Budapest MII., Kőris utca4lb. szźma|atti ingatlan esetében .........'- Ft + ..........,- Ft ÁFA,
összesen ............'- Ft + .........,- Ft ÁFA, azAz ......... forint + .......... forint ÁFA,
amely ö'sszeg a vevő páůyáuatátban ajźn|ottvéte|źnĺa| azonos.

5.2. Az ingatlanok vételárának megfizetése az a|ábbiak szerint történik:

5.2.I. A vevő páůyázatźnak benyujüásakoľ megfizetett az eladó szímlájĺára 31.000.000,. Ft, azaz
haľmincerymĺllĺó foľĺnt ö'sszeget aján|ati biĺosÍték címén. A szerzndő felek úgy rendelkeztek,
hogy a beÍizetett ajánlati biztosíték jogcímét foglalĺó jogcímre váitoztatjétt így felek a
beťlzetett összege! bruttó 31.000.000,- Ft összeget foglalónak fogadjĺák el (,,ľ.oglalĺó''). Előbbiek
alapján tehát vevő foglaló jogcímen megfrzetett bľuttó 31.000.000'- Ft összeget eladó
részére. A Foglaló összege a vételrárba beleszámít. Szeĺződő fe|ek úgy nyilatkoznat hogy a
foglaló jogi természstéve| tisztźban vannak. Tudjĺák, hogy a szerzndés meghiúsulásáért felelős
fél- az adott foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeres tisszegét köteles visszafizetni.
Amennyiben az adásvételi szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért mindkét fél, vagy egyik
fél sem felelős, az adott foglaló a vevőnek visszajĺár.

A Foglaló teljes ö,sszegének megÍizetése az adásvéte|i szenődés megkiitésének feltétele.
Szerzadő felek egybehangz.őan rögzitik azt. atenyt, hogy a Foglaló teljes összege megfizetésre
kerĺilt.



pźiyánatrő| való döntés napjával, mint teljesítési nappal köteles előlegszamlát kiállítani vevő
résznre.

5.2.2.Felek rögzítit hory vevő a fennmaradó ......................,-Ft, azaz ..................... forint
összegíi vételĺĺr hátralék megfizntésére jelen szerződés a|áirásátő| szrĺmított 60 napüári napon
belĺil kötele s, az eladó K&H Bank Zrt.-né| vezetett l 0403 3 87-0 002857 o szźmű baĺkszám|Ęára
va|ő átuta|élssal. Eladó a birtokátruhźaás napjátval, mint teljesítesi nappal köteles végszÁm|át
kiállítani a bankszímláján történt jóváínást követően vevő, illetőI eg az źt|ta|a megjelölt harmadik
személy részśre.

6.

Beépítési křitelezettség

6.l. A vevő vállalją hory az ingat|anokat a Józsefuáros KerĹileti ÉpÍtési Sabáiyzatáről szoló
66/2007. (xI. 12.) önkormányzati rendelet 1ĺoxÉsz; előírásainak megfelelően beépíti. Vevő
beépítési kiitelezettsé gnek azalábbiak szeľint tesz eleget:

a) az ingatlanok birtokbaadásától saímított2 éven belül jogerős építési engedélý szerez és

b) azingat|anok birtokbaadásától számított 5 éven belĹil jogerős használatbavételi engedélyt szeÍez.

6.2. Az ingatlanok beépítési feltételei:

Az ingatlanok tivezeti besorolĺása: Ll-VItr.l
A közműfejlesztéssel kapcsolatos összes költség (pl. fejlesztési hozzátjáruläs, tervezés. stb.) a
vevőt terheli.

A beépítés szÍua|ét épÍtménymagasság, szintszám, szintterület, stb. tekintetében az országos
Településrendezési és Építési Követelményekről (oTÉK) smlló 253l|gg7. (x[. žo.l
Kormányľende|et, az 5l20I5. (tr. 16.) Főv. KGY. rendelet (BFRsz), és Józsefuĺáros Keriileti
Epítési Szabályzatfuől szóló 66/2007. Cxtr. 12.) önkoľmányzati rendelet (ĺorÉszl e|őÍrásaiaz
iranyadók.

7.

A'szerződésben vállalt kötelezettsĘek nem teljesítésénet itletve késedelmes te|jesítésének
jogkövetkezményeĺ

7.|. Az beépítési kötelezettség nem teljesítése, il|etve késedelmes teljesítése esetén a|k.a|mazhatő
jogkövetkezmények:

7.|.2. Késedelmikiitbér

Ha a vevő a 6.I. pontban megllatźrozott valamely kötelezettségével neki fe|róható okból
késedelembe esik, késedetmi kötbért köteles fiz'etni aze|adőnak.

A késedelmi ki'tbéľ mértéke:
- A jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot megha|adó késedelme esetén a

ktitbér összege 15.000.000,- Ft;
- A jogerős használatbavételi engedé|y megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme

esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft.

I
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Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontban meghatĺĺrozott összegeken fe|ül vevő
késedelmes teljesítésére tekintettel eladónak kötbérigénye keletkezik, úgy annak mértéke
30.000,- Ft/nap.

Vevő kiielenti, hogy a jelen pontban meghatáromtt kötbér összegét nem tekinti eltulzottnak.

7.2. Szerződő felek egybehangzoan ľögzítik azt, a téný, hogy a késedelmi kötbér teljesítéséhez vevő
banki garanciaszerzndés megkötéséveV közjegyzői bizalmi őrzesbe heýezéssel (a továbbiakban:
garanciaszerződés) biĺosítandó garanciaszerződés nyujt.ási köte|ezettségének eleget tett, a .....
Banklközjegyn źLlltal. kibocsátott .... számú garanciaszerz(5dés je|en szerzÍ5dés aláíľĺásával
egyidejűleg źtadásra került az e|adó részére.

A gaľanciaszerződés összege a jogerős építési engedély megszeľzésére a 6.1. pont szerint
rendelkezesre álló határidő e|teltét kiivető, 60 napot meghaladó késedelem esetén l5.o00.oo0,- Ft,
a jogerös használatbavételi engedé|y megszerzśsére a 6.1. pont szerinti renđelkezésre álló
határidő elteltét követő, 60 napot meghaladó késedelem esetén 7.500.o0o,- Ft. A
garanciaszerződés az e|adő javźra |ehívásrďźtaltalásľa keriil a jelen szerződésben meghatĺározott
késedelem esetén. A garanciaszeľződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén
időarányosan érvényesíthetők. Felek rijgzitit hogy csak olyan garancia fogadható el, ameýek
a|apján eladó egyoldalú tájékoztatő nyi|atkozatźtva| a barlkközjegyző átuta[ia a jelen
szerződésben meghatĺározott késedelmi kiitbér összegét az eladőnak' mindenféle egyéb feltétel
nélkiil.

8.

Ingatlan-nyilvántartĺ{sĺ bejegyzésre vonatkozó nyilatkozatok

8.| Az eladó a jelen szerződés a|áitásźtva| egyidejűleg kĺilön nyilatkozatban (,,Bejegyzési engedé|y'')
feltétlen, teljes, kizáróIagos és visszavonhatat|an hozzájáru|ásáú adja aÍlhoz, hogy vevő
tulajdonjoga a 2. pontban meglatźrozott ingatlanok tekintetében a teljes vételár megfizetését
követően vevő javłíra |l| fulajdoni arányban, vétel jogcímén az ingatlan-nyilvĺĺntartĺásba
bejegyzésre kerüljiin. Eladó a Bejegyzési engedélý az e||enjegyző iig5rvédnél, kiilön ii5rvédi
|etéti szerzÍjdés alapjĺán ügyvédi letétbe he|yezi, amelyet el|Ąegyző tigyvéd minden további
feltétel kikötése né|kĺil ktiteles vevő részére kiadni, illetve fulajdonjog bejegyzésére az illetékes
ftildhivatali osztálynak benyújtani, amennyiben a teljes vételĺár eladónak maradéktalanul
megfizetésre kerii|t.

8.2. Felek hozzźýáru|nak aÍlhoz, hogy jelen szerzĺídés benyújtrásra kerüljön az illetékes fiildhivatalhoz,
azonban azra| a feltétellel, hogy a Bejegyzesi engedély vevőnek tö,rténő kiadásáig azonban
legfeljebb a jelen szerződésnek a fiildhivatalba tiirténő benyujtrásától szímított 6 hónapig, a
ftildhivatali eljárrás fiiggőben tartásáttkezÄeményezik az ingat|an-nyi|vĺántarhásról szoló lg9l. evi
cxLI. törvény 47/A. s (1) bekezdés b) pontja szerint.

9.

Az ingatlanok biŕokĺłnak átľuhĺízása

9.1 Ę ingatlanok birtokának áttruháľ:ása legkésőbb a Magyaľ Á||am, illetve a Budapest Fővárosi
onkoľmányzat e|ővásálľlási jog gyakorlásĺĺról sm\ő nyíIatkozaténak Józsefrárosi Gazdáĺkodási
Ktizpont Zrt.-hez történő megérkezését, vagy a 3.4 pontban rögzített haüíridő eredmén5rtelen
leteltét és a teljes vételĺár megťrzetését kiivető 15 munkanapon beliil, felek áItal előzetesen
eg5ĺeztetett időpontban, áúadás-áÍvételi jegyzőkönyvben keriil soľ. A biľtokátruházás napjźig az
ingatlanokkal kapcsolatos költségek az e|adő| a birtokátruhazis napjőú követően felmerült
ktiltségek pedig a vevőt teľhelik. Vevő a birtok źttvétęlére köteles és a birtokátľuhéuźs idĺSpontjátő|
szedi az ingatlanok hasznait és viseli azok terheit.
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10.

Egyéb ľendelkezések

10.l. Az e|adő Magyarország töľvényei szerint miĺködő helyi önkoľmányzzt.

Vevő Magyarorszígon nyi|vźntaĺtźtsba vett jogi személy, ügyletkötési és ingatlanszerzési
képessége kor|áttona nincs, kijelenti továbbĄ hogy a nemzeti vagyonľól szn|ő 20|l. évi
cxCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja alapján áttlálthatő szerveznt. Eladó képviselőjének

::::::.....::-*':::::..,"#;lďt.#;il."äälĺ..ľl1Tm 
"ĺ'.'on'1,ľäíil,*,!].ouldánya

|0.2. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzettvagyon utĺín vagyonátruháľ:źsi illetéket kell fizetni.

10.3. Felek a Polgári Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapjrĺn kizäiäk mind eladó, mind vevő
feltűnő értékaránytalanságon alapu|ó esetleges megtímadási jogát.

10.4. Eljáró Ĺigyvéd táĄékoztatja feleket, hogy a pénzrnosás és a terrorizmus finanszirozása
megelőzeséről és megakadáůyozásźrőI szn|ő 2007. évi cxxxu. töľvény rendelkezései szerint
azonosíüási kötelezettség teľhe|i felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentit hogy adataik a
szerződésben helyesen kertiltek rögzítésre az á|ta|uk bemutatott személyi azonosító okmányok
a|apjźn.

Felek jelen szerződés a|áirásátva| feltétlen és visszavonhatatlan hozzÁjárulásukat adják ahhoz,
hogy eljáľó ügyvéd okirataikról fénymásolatot készítsen, és azokban rögzített adataikat a
szerződés sel együtt kezelje.

10.5. Felek tudomásul veszik e|jáľó ĺigyvéd tźtjékoztatásá! amely szerint adataikat az információs
iinľendelkezési jogról és az információs szabadságró| sző|ő 20||. évi CXII. tiirvény
rendelkezései szerint kizźtrő|ag jelen szerződéshez kapcsolódó megbizás, illefue a
jogszabályokban meghatĺáro zott kĺjtelezpttsége telj esítése éľdekében kezelheti.

Felek kijelentit hogy jelen jogiigylet nem ütközik a pénzmosás és a terrorizmus ťlnanszírozása
mege|ózéséről és megaka dáiyozÍsáről szóló 2007, évi cxxxvl. törvénybe.

10.6. Vevő a szerződés megktitésével kapcsolatos eljárási költségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljĺáľási
dfi összeget, 6.600,- Ft/ingatlaďügylet fiildhivatali eljárási illetéket és 1.670,- Ftifő JÚB
eljáľásidijataszerzĺĺdésalráirźsáúmegelözőenmegfizetett.

t0.7. A szerződĺő felek szerzödést aláíró képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szrlrződés
megkötésére és a|áirźsálra a sztikséges fe|hata|mazźtsokkal rendelkeznek'

l0.8. Je|en szerződés a Ptk. és a vonatkoző egyéb jogszabályok rendelkezesei megfelelően
iranyadóak.

t0.9. A szerződés felek teljes megá||apodását tarta|mazza. A felek között a sz-erz.ődés előtt létrejott
szóbeli vagy írásbe|i megállapodás hatályát veszti. A szerződés módosítrásakizárő|ag íľasban
tiirténhet.
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A szeruődés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénýelensege nem jelenti automatikusan a
szcrziłdés egészének érvénýelenségét. I|yen esetben a felek kötelesek az éľvélýelen
rendelkezést tigyleti akaratuknak és a szerződéskötéskor fennálló céljuknak leginkább
megfelelő rendelkezessel helyettesíteni.

10.10. A szerződő felek jelen Szerződés elkészítésével és ellenjegĺzśséve|, valamint az illetékes
fiildhivatal előtti képviselette| ................ Íigyvédet bizzźlk meg, és
meghata|mazzźtk aiz illetékes ftildhivatal előtti eljárásra is. Ellenjegyző ügyvéd a
megfiata|mazátst elfogadj a.

A szerződő felek kijelentit hory a jelen adásvételi szerződést elolvasás és egĺezÍ5 éľtelmezés után,
mint akaratukkal és nyilatko zatai|ĺka| mindenben egĺezőt i1á./ľ. a|á.

Budapest,2017.

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi
onkormrányzat eladó megb izÁsábő| e|járő
Józsefuárosi Gazdálkod ási Központ Zrt.

képviseli: Bozsik Istvan Péter
v agy ongazdálkodási igazgató Vevő

Eladó

Jelen okiratot... (...........) budapesti ügyvéđ készítettem és ellenjegyzem, Budapest, 20|7.. ....

okiratkészítö ügyvéd
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11. szrímú melléklet

.ąnÁsuÉrBĺl szERzőDÉs
(temezet)

banki hitel Íelvétele esetén írdnyadó

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváľos VIII. keľĺitet Jĺózsefváľosi onkormányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u.
63-67., adőszźtma: |5735715.2-42, KSH-szäma: I57357I5-84II-32|-0I, képvise|i: dľ. Kocsis Máté
polgármester) képviseletében eljáró Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. (székhely: 1082
Budapest Baross u. 63-67., adőszáma: 25292499-2-42, cégsegyzék száma 01.10-048457; KSH
szĺma: 25292499-6832-114-0I, képviseli: Bozsik István Péter vagyongazdálkodási igazgatő), mint
eladó (továbbiakban: eladó)

másrészről

(székhelye:
,"á-j;b;.....:.......:.].. ltäľfi;cégieryzekszźtma: ..; statisztikai

mint vevő (továbbiakban: vevő)

között az a|u|ir ott napon és helyen, az a|ź,ŕlbi feltéte|ekkel :

1.

Előzmények

1.1. Budapest Fővĺáľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat KépviselGtestülete ...t2017. (......)
számli határozata a|apjátn nyilvános, kétfordulós páiyávatot írt Budapest vlu. keľĺilet, Kálvĺária
utca 9. szám a|atti,3587ó hrsz..ú, 9I3 m.^alapterüIetű, valamint a Budapest VItr. keriile! Kőris
utca4/b. szźma|atti35875 hrcz..ú, 630 m, alapterületiĺ ingatlanok egyiittes értékesítésére.

|'.2. A pělyázat nyeľtese a Budapest Fővaros VIII. keriilet Józsefuĺáľosi onkormányzat Képvisel&
testĺilet ....l20t7. (......) szźlmű hatfuozata szerint vevő lett. Yevő pźiyázatźtban az ingatlanok
beépítését váIlalta.

2.

A szeľződés tálgĺát képző Íngatlanok adataĺ

Címe:
IlelyľajzÍ száma:
Megnevezése:
Téľméľtéke:
Ktizmiĺ ellátottsága:
Teľhei:

Budapest VItr. kerĺilet,Kálvfuia utca 9.
3s876
kivett beépítetlen terület
9I3 m"
az ingat|anon közművek nem találhatóak
18 m2 nagysźryű teľiiletre azELN.fJŰ lŕráttőzatiKft..

javára vezetékjog keriilt bejegyzésre az ngatlan-
nyitvántartálsba a Magyar Államnak és Budapest

Főváros onkormĺányzatĺínak elővásárlási joga van;
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Címe:
Ire|yľajzi száma:
Megnevezése:
TéľméľJéke:
Közmĺĺ ellátottsága:
Terhei:

az ingatlan egyebekben P€ľ-, teher- és
igénymentes.

Budapest VIII. keriile! Kőris utca 4/b.
35875
kivett beépítetlen teriilet
630 m2

az ingat|anon közművek nem találhatóak
22 m2 nagyságú teri'i|etľe az ELI/JŰ Hálózati Kft
javára vezetékjog került bejegyzesre az ingat|an-

nyi|vántartźtsba, a Magyar Ál|amnak és Budapest
Fővĺáros onkormányzatĺĺnak elővásĺárlási joga van;

az ingat|an egyebekben Peri teher- és

igénymentes.

3.

JognyÍlatkozat

3.1. A nemzeti vagyonról szaló 20|1. évi cxCVI. törvény 14. $ (2) bekezdése alapján a helyi
önkormányzat fulajdonában lévő ingatlanĺa az źilaĺnaĘ valamint az I99I. évi XXXľI' tv. 39. $
(2)bekezdése alapjĺín a Budapest Fővárosi onkormányzatnakelővásáľlási joga van.

Jogosult elővásĺárlási jogával, postai kĺildemény esetén a kü|demény postai feladásának igazn|t
napjától szźtmított 35 napon belül élhet. Amennyiben az e|ővásárlás jogosulda él jogával, jelen
szerződés közte és eladó között jtin léĺe. Ez esetben a vevő áita|befizetett................l- Ftł
ÁĺBA, azaz ...... forĺnt +ÁFA iisszeget e|adó az elővásárlási jogra vonatkozó
nyilatkozatokkéztrezvételétőlszámított 15munkanaponbelülavevő........ ..........Bank
zťt á|tz't. vezetett .... HUF szźmű szźm|átjára visszautalja. A
vevő tudomásul veszi, hogy a befizntett összeg utlán eladó kamato! vagy bármely jogcímen
elszámolandó költséget, kĺáľtéľítést nem fizet.

3,2. E|adő eladją vevő megvásáľolja l/1 fulajdoni hányadban a jelen Szeľződés 2. pondában
me gllatźr ozott ingatlanokat.

3.3. Eladó kiköti, vevő fudomásul veszi, hogy az ingatlanok harmadik személy részére történő
értékesítéséhez abeépitési kötelezettség teljesítéséig eladó hoz'zźúáflI16sa szĺikséges. Eladó abban
az esetben adjahozzÁjámlĺást a továbbértékesítéshez, amennyiben a harmađik fél vái|a|ja a jelen
adásvételi szeľződésben foglalt kiitelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó
hozzź|źlru|átsát kérni, eladó vevőn követeli ajelen szeľződésben vállalt kötelezettségek teljesítését.

Felek ľögzítik, hory e|adó hozzźĄLĺrulása nem sziikséges az ingatlanok harmadik szemé|y részére
történő vevő általi továbbértékesítéséhez, amennyiben az ingat|anokra vevő a jogerős hasznáůatba
vételi engedélý megszerezte, és ezt az eladó felé hitelt érdemlő módon igazo|ta.

3.4 E|adő kötelezettséget vállal, hogy jelen sznrződés a|áśrásźt követő 8 napüári napon beliil postai
úÍon, ajĺánlott téľtivevényes küldeménnyel, megküldi a Magyar Allam és a Budapest Fővárosi
onkormányzat részére a jelen szerzÍődést az'za| a felhívással' hogy a megkiildéstőI szźmitott 35
naptĺári napon belül nyilatkozzon,hogy kíván-e e|ővásĺíľlásijogával élni. 

/Í
,,& ĺu1/ 30



4.

Jog- es kellékszavatosság

4.|. Azeladó kijelenti, hogy azingat|anok üĺes telkek.

4.4.

Az ę|adő kijelenti, hogy az adásvétel tétgyáltképezn ingatlanok kiárólagos tulajdonát képezi, az
ingatlanok, je|en szerződésen rö'gzítetteken kíviil a továbbiakban per-' teher- és igénymenteset
azon harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartĺásba bejegyzett, vagy ingatlan-
nyilvántartáson kíviili joga, amely a vevő birtoklásáĹ vagy fu|ajdonjog bejegyzését akadźtlyozná,
korlátozrá, vagy meghiú sítaná.

Az eladó kije|enti és szavatossźtgotvźůlla| azért,hogy azingat|anokat adó, illeték, vagy más adók
módjára behajtható könaltozás nem terheli. Az e|adő k{jelenti és szavatolja, hogy az ingatlanok
tekintetében környezetszennyezés nem történt.

A vevő kijelenti, hogy az ingatlanokat jól ismeri, bejáną megvizsgálta" és álta|a felmért
állapotban, az ingatlarrokról készült ingatlan értékbecslő szakvélemény ismeretében íľja alá jelen
adásvéte| i szerzódést.

4.2.

4.3.

4.5. Az eladó a jelen szerződés aláírasáva| kijelenti, hogy a vevőt az ingatlanok minden lényeges
fulajdonságźről tá$ékoztatt4 beleértve az áůtz|a ismert esetleges rejtett hibákat is. A tájékoztatĺás
esetleges elmaradásából eredő minden kár eladót terheli.

5.

Az ĺngatlanok vételáľa, a vételáľ megÍizetése

5.|. aBudapestV[I.,Kálvĺáľiautca9.számalattiingatlanesetében.........'-Ft+.........,-FtÁFA
a Budapest VIII., Kőris utca4lb. szétm a|atti ingatlan esetében .........'- Ft + ..........'- Ft ÁFA
tisszesen............'-Ft+.........,-Ft A'FA,azaz foľint+ foľintÁFA
amely összeg a vevő pźúyáz;atźban ajánlott vételárral azonos.

5.2. Az ingatlanok vételáľrĺnak megfizetése az a|átbbiak szerint történik:

5.2.I. A vevó pźiyávatának benyujtĺásakor megfizetett az e|adő szémlźtjźra 31.000.000'. Ft, azaz
harmincerymi|lió foľĺnt iisszeget ajźn|ati biĺosíték címén. Asz-erződő felek úgy rendelkeztek,
hogy a beÍlzetett ajánlati biztosíték jogcímét foglaló jogcímľe váitoztatjál<' így felek a
beťlzetett összeget, bruttó 3l.000.000,- Ft iisszeget foglalónak fogadják el (,,Foglalĺó''). Előbbiek
alapjĺán tehát vevő foglaltó jogcímen megfizetett bľuttó 31.000.000 Ft łisszeget eladó ľészeľe.
A Foglaló összege avéte|árba belesámít. Szerzodő felek úgy nyilatkoznak, hogy a foglaló jogi
természetével tiszüíban vannak. Tudják' hogy a szerzśdés meghiúsulásáért felelős fél' az adott
foglalót elveszti, i|letve a kapott foglaló kétszeres összegét köteles visszafizetni. Amennyiben az
adásvételi szerződés olyan okból hiúsul meg, ameýéľt mindkét fé1', vagy egyik fél sem felelős,
az adott foglaló a vevőnek visszajrĺr.
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A Foglaló teljes összegének megfizetése az adásvéte|i szerződés megkötésének feltétele.
SzerzÍĺdő felek egybehangzőall rögzítik azt aténý, hogy a Foglaló teljes összege megfizetésre
került.

Tekintettel arra' hogy az ajáĺn|ati biaosíték összege a páůyázatról való döntés napjával vźit az
Áľe tv. 59. $ (1) bekezdése a|apjźn meghatĺározott e|ő|eggé, eladó a Foglaló összegéről a
pźůyáu;atrćń való döntés napjáva|, mint teljesítési nappal köte|es előlegszamlát kiá|lítani vevő
tészére.

5.2.f. Fe|ek rögzítik, hogy vevő a foglaló összegével csökkentett, a vételár 50 Yo-ának megfelelő,
-Ft, azaz .. forint véte|źmész|etmegfizntésére jelen szerzódés a|áúrźsátő|

szźlmitott 60 napon belül köteles az eladó K&H Bank Zrt.-né| vezetett 10403387-00028570
számli bankszámláj ár a történő átutalással.

Eladó az I. vételźmészlet összegéro| a bankszámláján történt jóváírás napjával, mint teljesítési
nappal köteles előlegszám|át kiállítani vevő részére.

5.2.3. Felek rtigzítik, hogy vevő, az e|ővásźr|ási jogról lemondó nyilatkozatok vagy az e|óvásźr|ási jog
gyakorlására vonatkozó hatĺáridő eredménytelen elteltére vonatkozó eladói értesítés vevő részére
tiirtént sikeres kézbesítését követő 45 munkanapon belül köteles a vételáľ fennmaľadó 50 yo-áLt,

bľuttó Ft.ot, üLaz ........ foľintot (,,Vételáľhátľalék'') eladó
K&H Bank Zĺt.-né| vez.etett 10403387-00028570 szímú bankszamlájára megťlzetĺi abban az
esetben, ha sem a Magyar Áilam, sem a Budapest Fővárosi onkormányzat nem él a jelen
szerződés 3.l. pontjában biztosított elövásĺárlási jogával. Amennyiben a vevő késedelembe esik
a vételĺárháhalékkal, eladó póthatźLÍidć, kifiizése nélkiil jogosult a jelen szprződéstől egyoldahi
nyi|atkozattal,érdekmúlásbizonyításanélkülelállni.

Eladó aYéte|źr hátľalék összegéről a bankszámlájźntorténtjóváírás napjával, mint teljesítési
nappal köteles előlegszám|át kiállítani vevo részśre. Továbbá eladó a biÍtokáLtruházÁLs napjával
mint teljesítési nappal köteles végszám|átkiállítani vevő részére.

6.

Beépítésĺ ktitelezettség

6.1. A vevő vállalja, hogy azingat|anokat a Józsefuáros Kerületi Épŕtési Szabźůyzatźrćll szóló 66/2007.
(xII. 12.) önkormĺányzati rendelet (JOKÉSZ) előírásainak megfelelően beépíti. Vevő beépítési
kiitelezettsé gnek az alábbiak szerint tesz eleget
a) az ingat|anok birtokbaadásźúó| szźmított 2 éven beliil megszsrzi az épitésére vonatkozó

jogerős építési engedélý és
b) az ingatlanok biľtokbaadrĺsától számított 5 éven belül megszerzi a jogeľős használatbavételi

engedélyt.

6.2. Az ingatlanok beépítési feltételei:

Az lngat|anok ö'vezeti besoro lása: L 1 -VIII- 1 .

A közmiĺfejlesztéssel kapcsolatos összes költség (pl. fejlesztési hoz.zźýám|ás, tervezés. stb.) a
vevőt terheli.

A beépítés szźua|ék, épí'trnénymagasság, szintszźtm, szintterüle! stb. tekintetében az oľszígos
Teleptilésrendezési és Építési Követelményekről (oTÉĐ szóló 253llgg7. (xII. 2o.)
Tíormrányľende|et, az 5/2015. (tr. 16.) Főv. KGY. rendelet (BFRSZ)' és Józsefuaros Kerületi
Építési Szabźt|yzatáľól szóló 66/2007. (x[. l2.) ö,nkormĺányzati rendelet (roxÉsz) e\őírősai az
irłányadók.

7.
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A' szerződésben vállalt kiitelezettségek nem teljesítésénet illetve késedelmes teljesítésének
jogkövetkezményeĺ

7.|. Az beépítési kötelezettség nem teljesítése, i|letve késedelmes teljesítése esetén alkalmazható
jogkövetkezmények:

7. 1.2. Késedelmi kötbér

Ha a vevő a 6.I. pontban megllatározott valamely kötelezettségével neki felróható okból
késedelembe esik, késedelm i kötbéľt köte le s fizntĺlj az e|adőnak.

A késedelmi kötbéľ mértéke:
- A jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késede|me esetén a

kötbér összege 15.000.000,- Ft;
- A jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme

esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft.

Felek Íögzítik, hogy amennyiben a jelen pontban meghatarozott összegeken felül vevő
késedelmes teljesítésére tekintettel e|adónak kötbérigénye keletkezik, úry annak mértéke
30.000'- Fťnap.

Vevő kiielenti, hogy a jelen pontban meghatározoff kötbér összegét nem tekinti eltulzottnak.

7 .2. Szerződő felek egybehangzóan rögzitik azt a tényt, hogy a késedelmi kötbéľ teljesítéséhez vevő
banki garanciaszerződés megkötéséveV közjegsĺzöi bizalmi őrzÉsbe helyezéssel (a továbbiakban:
garanciaszerződés) biztosítandó garanciaszerzódés nýjtrási kiitelezettségének eleget tett, a .....
Banklközjegyzo álta| kibocsátott .... számú garanciaszerződés jelen szerződés aláírásával
egyidejűleg áúadísra került aze|adő részére.

A garanciaszprződés összege a jogerős építési engedély megszrrzésére a 6.l. pont szerint
rendelkezésre álló hatźľĺ'dő elteltét követő, 60 napot meghaladó késedelem esetén 15.000.000,- Ft,
a jogerős használatbavételi engedély megszerzésére a 6.I. pont szerinti rendelkezesre álló
hatráľidő elteltét követő, 60 napot meghaladó késedelem esetén 7.500.000,- Ft. A
garanciaszerződés az eladó javáľa lehívásrďátutalásra keriil a jelen szerződésben megllatározott
késedelem esetén. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén
időarányosan éľvényesíthetők. Felek rögzítik, hogy csak olyan garancia fogadható el, amelyek
a|apján eladó egyoldalú tź|ékoztatő nyi|atkozatáxa| a baĺ*lközjegyző áúuta|ja a jelen
szeľződésben meghatározott késedelmi kötbér összegét az e|adőnak, mindenféle egyéb feltétel
nélkiil.

8.

Ingatlan-nyilvántaľtĺísi bejegyzésľe vonatkozĺó nyilatkozatok

8.1 Az eladó a jelen sz.erződés a|źúľásáxal' egyidejiĺleg kĺilön nyilatkozatban (,Bejeryzési engedély'')
feltétlen, teljes, kiárólagos és visszavonhatat|an hoz.zźýáru|ásátt adja allhoz' hogy vevő
tulajdonjoga a 2. pontban meghatĺĺrozott ingatlanok tekintetében a teljes vételĺár megfizetését
követően vevő javára 1/1 tulajdoni arányban, vétel jogcímén az ingatlan-nyilvántaľtĺásba
bejegyzésre kerĺiljön. EIadó a Bejegĺzési engedélý az e|lĄegyz(5 iigyvédnél, kiilön ĺigyvédi
|etéti szerződés alapján iigyvédi letétbe helyezi, amelyet elleqiegyző ügyvéd minden további
feltétel kikotése nélkiil köteles vevő részére kiadni, illetve tulajdonjog bejegyzesére az illetékes
ftildhivatali osztĺálynak benýjtani, amennyiben a teljes vételĺár eladónak maradéktalanul
megfizetésre került. 
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8.2. Felek hozzájfu|il,ak ahhoz, hogy jelen szerzśdés benyujtĺásra kertiljön az illetékes fiildhivatalhoz,
azonban azza| a feltétellel, hogy a Bejegyzési engedély vevőnek történő kiadásáig, azonban
legfeljebb a jelen szerződésnek a ft'ldhivata|ba töľténő benyujĺásától számított 6 hónapig, a
ffildhivatali eljĺárás fiiggőben tartásált kezdeményezik az ingatlan-nyilvántaľtĺásról szó|ó |997. évi
cxLI. tiiľvény 47/A. s (1) bekezdés b) pontja szerint.

9.

Az ĺngatlanok biľtolüán ak átruházása

9.| Az ingatlanok birtokának ár'lraházźsa legkésőbb a Mag1rar Állam, illetve a Budapest Fővĺírosi
onkormányzat e|ővásárlasi jog gyakorlásáľól szóló nyilatkozatának Józsefuĺárosi Gazdálkodási
Központ Zrt,-hez történő megérkezesét, vagy a 3.4 pontban rögzített határidő eľedménýelen
leteltét és a teljes vételiár megfizetését követő 15 munkanapon beliil, felek által előzetesen
egyeúetett időpontban, áúadźĺs-źúvételi jegyzőkönyvben keľül sor. A birtokátľuházás napjátig az
ingatlanokkal kapcsolatos költségek az e|adőt, a birtokátruhźnźs napjźtt követően felmeriilt
költségek pedig a vevőt teľhelik. Vevő a birtok átvételére köteles és a biĺokátruházĺás időpontjától
szedi az ingatlanok hasnlait és viseli azok terheit.

10.

Egyéb ľendelkezések

I0.I. Az eladó Magyarország tö'rvényei szerint míĺködő helyi önkormźnyzat

Vevő Magyarorságon nyilvántartĺásba vett jogi személy, tigyletkötési és ingatlanszerzesi
képessége kor|áltozyanincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzeti vagyonról sző|ő2011. évi CXCM.
tiirvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja a|apján átlráltbató szprvez,et. Eladó képviselőjének eredeti
cégkivonata ...... ...és a|áńrási címpéldánya szźlm alatt korábban csatolásra
került a Földhivatal tészśre.

I0.2. Vevő tudomásul veszi, hory a megsznrzsttvaryon után vagyonátĺuhánási illetéket kell fizetni.

10.3. Felek a Polgári Törvénykiinyv 6:98. $ (2)bekezÄés alapjan kizĄák mind eladó, mind vevő
felhĺnő értékaránytalanságon alapuló esetleges meg!ámadźtsi j ogát.

10.4. Eljĺĺró iigyvéd tájékorĺatja feleket, hogy a pénzĺnosás és a terrorizmus finanszkozźsa
megelőzéséről és megakadźůyozźtsźrő|szćńő2007. évi CXXXVI. törvény rendelkezései szerint
azonosítási kiitelezettség terheli felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a
szerződésben helyesen kerültek riigzítésre az źitalruk bemutatott személyi azonosító okmányok
a|apjźn.

Felek jelen sz.erz.odés alźnĺásáua| feltétlen és visszavonhatatlanhoná$áru|ásukat adják abho1
hogy eljáró ügyvéd okirataikról fénymásolatot készítsen, és azokban rögzített adataikat a
szerződéssel együtt kezelj e.

l0.5. Felek fudomásul veszik eljráró ügyvéd téĄékoztatását, amely szerint adataikat az információs
önĺendelkezési jogról és az infoľmációs szabadságró| szó|ó 201I. évi CX[. törvény
rendelkezései szerint kizźrćiag jelen szerződéshez kapcsolódó megbizás, illefue a
jogszabályokban meghatĺározottköte|ezettsége teljesítése érdekében kezelheti.
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Felek kijelentik, hogy jelen jogügylet nem ütközik a pénzmosás és a terľorizmus ťlnanszirozÁsa
megelőzéséről és megakadźůyozásźről szóló 2007. évi cxxxu. törvénybe.

10.6. Vevő a sznrződés megkótésével kapcsolatos eljaĺási költségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljárási
díj összeget, 6.600,- Ft ft'ldhivatali eljĺárási illetéket és l.670,- Ft/fő JÜB eljárási díjat a
szerződés a|áírását megelőzően megfizetett.

t0.7. A szerz-odő fblek szerzödést aláíró képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szerződés
megkötéséreésaláírásźraasziikségesfe|hata|mazźlsokkalrendelkeznek.

10.8. Jelen szerződés a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései megfelelően
irányadóak.

10.9. A szerzĺcdés felek teljes megállapodását taľtalmazza. A felek közcitt a szerződés előtt létrejött
szobeli vagy írásbeli megállapodäshatálryált veszti. A szerződés módosíĺásakizáró|ag írásban
történhet.

A szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége nem jelenti automatikusan a
szerződés egészének érvénýelenségét. Ilyen esetben a felek kötelesek az éwényte|en
rende|kezést ügyleti akaľatuknak és a szerz(5déskotéskor fennálló céljuknak leginkább
megfelelő rende|kezéssel helyettesíteni.

10.10' A szerződő felek jelen Szerződés elkészítésével és ellenjegyzéséve|, valamint az illetékes
ffildhivatal e|őtti képviselettel ................ iigyvédet bizzźlk meg, és
meghata|mazzźlk az illetékes fiildhivatal előtti e|járásra is. Ellenjegyző iigyvéd a
me gfiata|ma z álst elfo gadj a.

A szerzjĺdí5 felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szerződést elolvasás és egyezó értelmezés utĺán,
mintakarafu kkalésnyi|atkoz"ataikkalmindenbenegyezőtirjáka|á.

Budapest,2017.

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi
onkormányzat eladó megb ízáĺsźbót e|jźtćl
Józsefu áľo si Gazdálkod ási Közp ont Zrt.

képviseli: Bozsik István Péter
v agy ongazdálkodási igazgatő

Eladó

Vevő

Jelen okiratot ... (...........) budapesti ügyvédkészítettem és ellenjegyzem, Budapest'20|7.. ....

okiratkészítő ügyvéd



12. számú melléklet

',Budapest 
VIII. keľĺĺlet, Kálváľia utca 9. és Kőrĺs utca 4lb. szám alatti Íngatlanok együttes

el id e genítés e - pá|y ázat,,

Adásvételĺ szeződést érĺntő módosításĺ javaslatok és nyilatkozat

Alulírott (név)
mint a (tlĺľsaság neve) vezetĺ|
tisztségviselője jelen pá|yazatban ta|á|hatő adásvételi szerződéshez laz alábbi módosítási
javaslatokat teszem / nem teszek módosítasi javaslatot*

1.

Alulírott (név)
mint a (tarsaság neve) vezető
tisztségviselője nyilatkozom)hogy pályazati felhívĺás mellékletét képező adásvételi szęrzĺidés
teľvezetekkel kapcsolatos észľevételek, módosíÍási vagy kiegészítésre iranyuló javaslatok
kiíľó általi ęlutasítasa esetén is fenntaľtom ajánlatomat.

Budapest,

pá|yaző aléir ásal cégszerv a|źtír źs

A *-gal jelölt ľésznél a megfelelő szciveg a|áhűzandő

2.



13. szamú melléklet

Összefoglaló a benyújtandó ajánlat foľmai és tartalmĺ kiivetelményeĺľől, tájékoztatás az
árt|áĺthatő szerv ez'et fo galmáľól

Az aján|atot a tĺársaság képviselője minden oldalon kézjeryével köteles ellátni.

Az ajn|atnak folyamatos soľsámozíssal kell rendelkeznie.

A borítékon nem szerepelhet a benýjtóra vonatkozo je|zes.

Az aján|atot két példányban, kĺilön |ezártboritékban ke|l benyújtani, az egyik példányon felttintetve az
,,Eredeti példĺíný', a másikon a,'IrłÍásolati példány'' sztiveget.

A borítékon a következő szöveget kell és lehet feltiintetni: ,,Budapest VIII. kerĺilet,Iúí|váľia utca 9.
és Kőrĺs atca 4ĺb, szám alattĺ ingatlanok egyĺittes elĺdegenítése - páiyánat,

Az ajźn|atot sértetlen borítékban kell benyujtani, séľült felnyitott borítékot a Bonyolító nem vesz át.

Ahol az nincs jelezve, hogy másolat is elegendő, az eredeti igazolĺást kell csatolni az aján|athoz.

Az aján|ati biĺosíték befizetésénél a közlemény rovatba a következőt kell beírni: ajánlati biztosíték
IúĺIváńa utca 9. és Kőľis utca 4ĺb.

Azaján|attaÍtaknźLtakövetkezősorrendbenkéťĺikösszefiĺzli:

1. Jelentkezesi lap

2. Ajánlati összesítő

3. Eredeti,30 napnál nem régebbi cégkivonat

4. Eredeti a|őíĺási címpéldány

5. A Pp. előírrásai szeľinti bizonyító eĘiĺ meghata|mazás, amennyiben az aján|atot nem a cég
képviselője írjaa|át

6. Páůyázati dokumentĺáció megvásárlásĺáról szóló bevéte|ipénaźtrbiznnylat máso|ata

7. Ajĺánlati biĺosíték befizetéséről szoló igazalás másolata

8. Nyilatkozat végelszĺmolásról, csődeljárĺásról, felszámolásról

9. Nyilatkozat apáůyáuati feltételek elfogadásárő|, szsrződéskötésről, tngat|anszerzési képességről,
aján|ati kiĺtöttségrő l

10. Nyilatkozat adó és adók módjráľa behajthatő köztartozálsról; Kiíróval szemben fennálló
1alrtozásrő|

11. NAV igazolĺísa

12. Helyi adóigazolás (beszeľezhetö: Budapest Józsefuĺáľosi onkormrínyzat Polgĺĺľmesteri Hivatala
1082 Budapesl Baross u.63-67.)

13. KiÍróval, bonyolítóval szemben fennálló tartozźs igazalísa (beszerezhető: Józsefuárosi
Gazdálkodási Központ zrt. Io84 Budapest, Őľ u. 8., és Budapest Józsefuárosi onkormányzat
Polgiáľmesteri Hivatala PéMÍigyiTJgyosztźůy 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.II. em.)

14. Nyilatkozat pénziigyialkalmasságróI

15. Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszímlaszámľól

|6. Nyilatkozat áúlráltható szprvezpttő|

17. Az adásvételi szeľződéssel kapcsolatos ésaevételek, móđosítĺási javaslatok
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et|aú'latd szcrvezpt:

A20|1. évi CXCVI. tv. 3. $ rende|kezései alapján áLttálthatő szervezet:

1. ótllttható szervezet:

a) az źilram, a költségvetési szerv, a köztestiilet, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi ö'nkormányzat,
a üĺrsulás, az egĺhánijogi személy, az o|yan gazÄźikodő szervezet" amelyben az źillam vagy a
helyi önkoľményzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezit a nemzetközi
szerveze| a hilft'ldi állam, a kiilft'ldi heýhatóság, a kiilftlldi állami vagy helyhatósági szerv és az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes äů|amszabállyozott piacálra bevezetett
nyilvánosan mĺikiidő részvénytársaság,

b) az o|yan belfi'ldi vagy külfiildi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
. sztrve7.Et, amely megfelel a kö'vetkező feltételeknek:

ba) iúajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terľorizmus ťlnanszírozźtsa megelőzéséről és
megakadályozÁsáről szóló töľvény szerint meg$atźrozott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai GazÁasáryi Térségről szoló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Egyiittmiĺködési és Fej|esztési Szervezet tagáilramáhan vagy olyan
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarorszĺgnak a kettős adőaatÍs
elkeriiléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minösĹil a tĺírsasági adóról és az osztalékadóról szoló törvény szerint meghatĺározott
el lenőrzött kĺilffi ldi úáľsaságnat

bd) a gazdáikodó szervezetben kiizvetlenül vagy közvetetten több mint 25%o-os tulajdonnal,
befoýssal vagy sz.avazati joggal bíľó jogi személy, jogi személyiséggel nem rende|kező
gazÄźikodő szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) a|pont szerinti feltételek fennállnak;

a) az a civil- szprvezBt és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetőlq

cb) a civil' sznrvez.et és a vízitźrsulat, valamint ezek vezntő tisztségviselői nem ált|źúhatő
szerv ezetben nem rendelke znek 25Yo-ot meghaladó részesedéssel,

cc) széŁ'hetye az Europai Unió tagáillanátban, az Európai Gazdasőgi Térségről szs|ő
megállapođásban részes államban, a Gazdasági Egyiittmtĺki'dési és Fejlesztési Szeľvezet
tagáů|amźtban vary olyan államban van, amellyel Magyarorczágnak a kettős adőnatás
elkerüléséről szoló egiĺezménye van;

9. meghatórouŕ befolyds: az a kapcsolat, amelynek révén teľmészetes személy, vagy jogi személy egy
jogi személynek tagia vagy részvényese, és

a) jogosult e jogi személy vezetó tisztségviselői vagy felügyelöbizottsága tagjai többségének
megv áiasztásáľa és visszahívásárą vagy

b) a jogi szeméIy más tagjaival vary részvényeseivel kotott megállapodĺís alapjĺán eryedĺil
rendelkezik a szavazatoktiibb mint ötven sz'ázalékával:

3. $ (2) Az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről a
szerződo félnek cégszerŕĺen aláÍrt mődon nyi|atkoznia kell. A valótlan tartalmú nyilatkozat a|apjźn
kiiti'tt szerző dés semmi s.


