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Plűlydzati Felhívlźs

A

Károlyi István Gyeľmekkozpont l2I53 Fót, Vöľcismarty tér 2.

info@kigyk.eul az állami vagyonról szőlo2007 évi CVI tv. ( Vtv.
szőlő 254lŻ007 Kormany rendelet alapjźn

) és az

,

telefon: 06-27-358-490, email:

állami vagyonnal va|ő gazdttlkodásľól

Nyilvános ptźlydzatot
hirdet, a 2153 Fót, Vörösmarty tér 2. szám alatti' a Dunakeszi Foldhivatalntĺl 156313 brsz. alatt felvett,
természetben a2151 Fót, Vörösmarty tér 2. szźlm alatt található a Károlyi István Gyeľmekközpont altal40.
kataszteri számon nyilvántartott szolgálati béľlakás (továbbiakban bérlemény) bérletére vonatkozőan, a
következok szeľint'
I.

Kiíľó: A Károlyi István Gyeľmekközpont (KIGYK)' apáIytnatban meghatáľozott béľleményvagyonkezeloje,
aki a bérleménytbérbe adja, és mint béľbeadó a jogokat gyakoľoţ a,igy a béľbeadás ügyében teţes hatáskĺjrľel
jar el. A kiíľó képviselője: a KIGYK igazgatőja
Páyánő: minden olyan jogi vagy teľmészetes személy, saját joga szeľint jogképes szervezet, aki a palyazati
dokumentáciőt a kiírótól megvásárolta, és a ptilyázati felhívásra pćiyázatí anyagot nyújtott be a kiíľónál, a
pályázati kiírásban rogzitett határidőn belül' és helyen.
Bérlő: a nyeľtes pźiyáző, akivel a kiíľó szerződést köt, a béľleménybéľbeadása tárgyâban,
Béľleménv:2153 Főt, Vöľösmarty tér 2. szâm alatt talźiható a Káľolyi István Gyermekközpont tital 40.
kataszteri szárnon nyilvántartott szolgálati béľlakás
Bíľáló bizottsáe: A kiíľó által létľehozott szakmai testület, mely a kiíľó megbizasâből a szakmai tartalmat

elbítźija,

II.

A páiyázat tárgyának meghatározása, az érintett állami vagyonelem meghatározása:
A KIGYK vagyoĺtkezelésében Iévő 2|53 Fót, Vörösmaľty

tér 2. szttm alatti ingatlanon talâIhatő, a Karolyi
István Gyeľmekközpoĺt altal 40. kataszteľi számon nyilvántartott szolgálati béľlakás. A bérleményvíz- és
źlt amellźttlss al rende l k e z i k'

III

Apályázat célja:

A Káľolyi István Gyermekközpont a|tal

40. kataszteri számon nyilvántartott szolgálati bérlakás hasznosítása

bérbeadás útján.

A pá|yázat alapján megkiitendő

szerződ'és megnevezése:

A kiíró hatáĺozatlan időtartamra kíván helységbérleti szerződést kötni, aptllyâzati dokumentáció mellékletét
képezó szerzodés tervezet szerint, azzal, hogy a béľloa bérleméný lakás célľahaszntihatja.
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IV

A kiíľónak apáiyázattarta|mára

és a hasznáIlatra

vonatkozó elvárásai:

A béľlő a bérleménýhatârozatlan időre veheti bérbe azzal,hogy a béľleményutânatelepülési onkormányzat
helyi rendeletében meghatáro|zott bérleti díj megfizetésére köteles. A béľbeadó a bérleménytindoklási és
elhelyezési kötelezettség nélkül jogosult felmondani a felmondást követő hó végére.

Az épületbiztosítás megkotése a bérlő kötelessége.
A bérlo kötelessége tÍĺzés munka- és balesetvédelmi előírások betartása.
V.
Az eljáľás fajtájának megielölése, menetének ismertetése
Az â|lami vagyonĺól szőlő 2007 évi CVI tv. Alapján, a kiíró a vagyonkezelésében lévo 2151 Fót, Vörösmarty
tér 2. szâm a|atti ingatlantln található a Károlyi István GyeľmekköZpont áItal 40. kataszteľi számon
nyilvántaľtott szolgálati bérlakás bérbeadása érdekébennyilvános páIyâztatâs útján, versenyeztetési eljáľást
indít.

A helyszín megtekintése: A kiíľó e|ore

egyeztetett idopontban lehetőséget biztosít apalyázőknak a helyszín

előzetes megtekintésére.
A helyszín megtekintésében részt vevő személyek nevét, legkésőbb a hatáľnapot megelőzóen 1 nappal' meg
kell küldeni a +36-27 -360653 fax szëtmra vagy az info@,'kiey_k.e-_u email címre kell eţuttatni, legkésőbb 2019 '
március 20. napjaig.

A

pállyánat benyújtásának helye és hatáľideje:
Helye: Káľolyi István Gyeľmekközpont2153 Fot, Vörösmarty
Határideje: 2019. máľcius 20.

tét 2.

A

pa|yazők a kiírásban foglaltaknak megfeleloen osszeállíţák ptĺlyâzatukat, igazo|jćlk pénzügyi
alkalmasságukat, a kizćtrő okok hiányćĺt, ajźtnlatot adnak és megteszik a bérleti dţ mértékéľevonatkozó
ajánlatukat.

Apalyázatok felbontásának helye' és ideje: Ż019. máľcius 25

Äzajânlatok felbontása nyilvános. A bontáson ismeftetésre kerül aptiyázők neve' címe, továbbá a bérleti
díjra tett ajanlatuk'

A

pćiyćnatok áttekintése: A kiíró megállapítja, hogy a benyújtott pćiyâzatok megfelelnek e' a kiírásban
i é s fo rmai kö vete l ményeknek.

me ghatćtr o zo tt tartam

A

p áůy ázatok

elbírálás án ak terv ezett

h

atá ľi d ej e : 20 19 .03.25.

n

ap j

a

Értékelés:A kiírásban foglaltaknak megfele|ő pályázatok szakmai tartaImźĺt,a birâIőbizottság pontozással
értékęli.A pćiyazat nyertese, a bérleti díj iľánti ajźĺn|ataa piaci árnak megfelelő kell hogy legyen.
ApáIyâzat eľedményéről apá|yćlzók írásban kapnak tá'jékoztatćtst, legkésobb 2019. március 3l. napjáig.
Szeľződéskötés időpontja: az elbírálás után számított 15 napon beltil.
Az Ajttnlattevo nem igényelhet téľítéstaz Ajânlatkéľotől ajźlnlatakidolgozást!ért. Apćúytnat elkészítésével
és a pályźĺzaton való részvétellelkapcsolatos koltségek az ajtn|at éľvényességétol,
illetve eľedményességétol
g
getl
fü
enül az Aj anlattevőt terhel ik
Ajánlattevo ajźlnlrati kötöttsége a benyújtástól számított 60 napig tart' kivéve,haazAjánlatkérő ezen időponton
belül a ptl|yâzatot megnyeľt Ajánlattevovel szeľződést kot, aptl|yázati felhívást visszavonja vagy aptiytzatot
eredménytelennek minosíti.
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VI

A

p

á|y

ánat rész e ké n t

a

Pá|yázati lap, amelynek tartalmaznia kell a páIlyáző nevét, címét,eléľhetőségét,adőszálmát' jogi
személy esetén a képvĺselőnevét, továbbá a ÍÎzetendőbérleti díj egy havĺ tisszegéľetett ajánlatot,
A pá|yáző nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vállalja a jelen páiyázati kiírásban foglalt
feltételeket

a

Az

b e n y új

ta n d

ó

d o

ku m en tu m o k

:

el-iáľás nyelve a magyaľ'

A

pályázatokat írásban. oldalszámozva. taľtalomiegyzékkelellátva. összefűzve. cégszertíenaláírva kell
előterjeszteni. egy papíľ alapú aláírt példányban. záľt boľítékban.A boľítékonfel kell tüntetni a pál}'ázó nevét.
cĺmét.és a pályázat megjelöIését' A borítékľakérjük ráíľni: ,,PALY AZAT a Vörösmarty tér 2.bérIete továbbá
kéťĺikfeltüntetni apźiyźnőnevét és címét.

Kiáró okok: Állami vagyon hasznosítására nem köthető szerződés

Pénzügyi alkalmasság igazolása:
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Vtv. 25 Ş-ban foglalt esetekben.

ptiyźnő alkalmatlan, ha nem rendelkezik

a ho zatal tú me gelo ző en me gnyito tt

b

anks z ćlmlt"ľ al

a

pâ|yźĺzati felhívás

VII

A

pá|y ázatok elbíľálása :
Bírálóbizottság: A ptiyázatokat a KIGYK, igazgató helyettese, muszaki vezetője és a gazdasági kooľdinátora
együtt bíra|ja el. A kiíró az érvényespá|yćnatok kozül az összességében legkedvezőbb pályâzatot' vá"|asztja
ki nyertesként:
A súlyozás a következő szempontok és súlyszámok alapján történik: A megajánlott Bérleti díj havi osszege,
de minimum a települési Önkoľmányzat helyi ľendeletében meghatározotÍ az ĺĺnkormányzatibér\akásokľa
megállapított mindenkori bérleti díj.
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x
Eľvénytelen a pá|yázat'' ha azbârmely okból, fenti hatáľidore a kiíró által fentiekben megadott címre nem
kerül benyújtásra, vagy egyéb módon nem felel meg a palyázati felhívásban meghattlrozott feltételeknek

