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Licitfelhívás Kossuth téri garázs bérbeadására

Sajtóreferens, 2018 szeptember 28 péntek - 12:39:56

--- A pályázati felhívás határideje lejárt --Friss pályázatok itt -->

Abony Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága (2740. Abony,

Kossuth tér 1.) licit eljárás keretében bérbeadásra meghirdeti 5 évre az Abony, Kossuth
Lajos tér 2. szám alatti 6/B/1 jelq 1 db 18 m² alapterületq garázst.
A nyilvános közzétételes liciteljárási kiírás átvehetQ:

2018. október 1. - 2018.

október 15. (15:00 h-ig) ügyfélfogadási idQben (ingyenesen).
A liciteljárási ajánlat benyújtásának idQpontja:
A minimális bérleti díj

bruttó: 3800,-

2018. október 15. 16 00 óráig.

Ft/hó.

A nyilvános közzétételes liciteljárási kiírás átvételének és az ajánlat
benyújtásának helye:
Kossuth tér 1.

Abony Város Polgármesteri Hivatal

Településfejlesztési Osztály

Abony,

I. emelet 105. sz. szoba

Ajánlatok elbírálása:

A soron következQ Pénzügyi Bizottsági ülés.

Abony Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága fenntartja azon jogát, hogy érvényes
ajánlat/ok esetén is az ajánlatot eredménytelennek minQsítse.
Eredménytelenség megállapítása esetén Abony Város Önkormányzat polgármestere jogosult
ismételten licitfelhívás kiírására.
A liciteljárás módjára, valamint a licitfelhívásra vonatkozó
nyilvános közzétételes liciteljárási kiírás tartalmazza

egyéb információkat a
.

Az ajánlatokat a kiírásban foglaltaknak megfelelQen kell benyújtani.
BQvebb felvilágosítás az ajánlat benyújtásának helyén vagy az 53/360-135 telefonszámon
kapható.
Abony Város Önkormányzat
NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTELES
Az ingatlan adatai:

Pénzügyi Bizottsága
LICITELJÁRÁSI K I Í R Á S

INGATLANRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Abony, Kossuth Lajos tér 2. szám alatt nyilvántartott, 6/B/1 jelq 1 db

18 m² nagyságú garázs
Garázs alapterülete: 18 m²

Mqvelési ág: garázs

A garázs illemhelyiség, csatornahálózat és közmqvek nélküli.
BEÉPÍTÉSI ELPÍRÁSOK:

Az ingatlan a város központban található, a Kossuth Lajos tér

felöl közelíthetQ meg.
Vagyonnyilvántartás szerinti besorolás: egyéb helyiség.
LICITELJÁRÁSRA VONATKOZÓ ELPÍRÁSOK:
Hivatalos nyelve: Magyar
A pályázat típusa:

licit eljárás - egyfordulós

Az ajánlat benyújtásának idQpontja:

2018. október 15. 16 00 óráig.
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A liciteljárási kiírás átvételének és az ajánlat benyújtásának helye:
Polgármesteri Hivatal

Településfejlesztési Osztály

Abony Város

Abony, Kossuth tér 1.

I. emelet 105.

sz. szoba
Az ajánlatok felbontásának
Helye: Abonyi Polgármesteri Hivatal Tárgyalója

IdQpontja:
Módja:

I. emelet 105. szoba

Abony, Kossuth tér 1.

2018. október 15. 16 00 óra

nyilvános

Elbírálás menete:
Az ajánlatok beérkeztetése, felbontása, ismertetése
A nyilvános felbontáson jelen van a polgármester, az SzMSz szerint illetékes bizottság/ok
elnöke/i, a jegyzQ vagy meghatalmazottjuk, az ajánlattevQk, illetve meghatalmazottjaik,
felkérés esetén a szakértQ. Az ajánlatok nyilvános felbontásakor a jelenlévQkkel
ismertetni kell az ajánlattevQk nevét, székhelyét, illetQleg az ajánlat érvényességének
megállapítását.
A licitálást megelQzQ feladatok
A benyújtott ajánlatok érvényességét a polgármester, az SzMSz szerint illetékes
bizottság/ok/ elnöke és a jegyzQ, vagy meghatalmazottjukból álló munkacsoport bírálja el.
Az érvényesség megállapítására az ajánlatok felbontását követQen azonnal sor kerül.
A licitálás vezetQje a polgármester vagy az általa meghatalmazott személy.
A licitálás vezetQje sorra felbontja a megjelent ajánlattevQk borítékait és a munkacsoport
véleményezését követQen hangosan bejelenti, hogy melyik azonosító számú ajánlatban tett
ajánlatok tekinthetQk érvényesnek.
Bérbeadás esetén egy-egy ráajánlás összege minimálisan 200 Ft-tal haladja meg az addig volt
legmagasabb ajánlati ár összegét. A licitálás vezetQje minden ráajánlás elhangzása
után, hangos szóval - az azonosító szám megjelölésével - kihirdeti azt, hogy melyik
ajánlattevQ, milyen összegq ajánlati árat ért már el. A ráajánlási lehetQséget,
illetQleg annak kinyilvánítását addig kell folytatni, amíg a versenyzQk bármelyike
ráajánl az addig legmagasabbra licitált összegre. Amennyiben a versenyzQk között egyezQ
ajánlat alakulna ki, akkor köteles a licitálás vezetQje ezeket az ajánlattevQket külön
felkérni a végsQ legmagasabb ajánlatra. Amennyiben az ismételt felhívásra tett végsQ
legmagasabb ajánlatok is azonos vételárösszeget eredményeznének, akkor az azonosak között
sorsolással kell meghatározni a megnyert szerzQdéskötési jogosultság sorrendjét. Az
elQbbiek végrehajtása után a licitálás vezetQje a megajánlott, illetQleg kisorsolt
legmagasabb vételár hangos kijelentésével kihirdeti, hogy melyik sorszámú ajánlattevQ
szerezte meg a szerzQdés megkötésének elsQbbségi jogát. A gyQztes ajánlattevQ mellett
ugyanígy kihirdeti egyidejqleg a szerzQdéskötésre sorrendben másodikként, valamint
harmadikként jogosultságot nyert ajánlattevQ sorszámát és ajánlati összegét, és
felhívja a figyelmet az alábbiakra: A legmagasabb ajánlati árat tett ajánlattevQ tizenöt
naptári napon belül köteles aláírni a szerzQdést és a vételárat a szerzQdés szerint
megfizetni. Ha ezt nem tenné meg, akkor elveszítette mind a szerzQdéskötési jogosultságát,
mind a letétben helyezett ajánlati biztosítékát, ebben az esetben a polgármesternek
haladéktalanul értesítenie kell a második legtöbbet ajánlót a szerzQdéskötési jogáról

abony.hu
http://regi.abony.hu/news.php?item.5294
Oldal 3/4

(kötelezettségérQl), erre tizenöt naptári nap határidQt adva.

Amennyiben a tizenöt

naptári napon belül a másodikként legtöbbet ajánló ajánlattevQ nem kötni meg a
szerzQdést és a szerzQdés szerint nem fizeti meg az általa ajánlott vételárat, akkor ez az
ajánlattevQ is elvesztette mind a szerzQdéskötési jogosultságát, mind a letétbe helyezett
ajánlati biztosítékát, és a polgármester (ugyancsak tizenöt naptári nap határidQt adva) a
harmadikként legtöbbet ajánlót köteles haladéktalanul értesíteni a szerzQdéskötési
jogáról (kötelezettségérQl). Amennyiben a tizenöt naptári napon belül a harmadikként
legtöbbet ajánló ajánlattevQ nem köti meg a szerzQdést, és a szerzQdés szerint nem
fizeti ki az általa ajánlott vételárat, akkor ez az ajánlattevQ szintén elvesztette a
letétbe helyezett ajánlati biztosítékát, és a licitálás eredménytelenségét kell
megállapítani. A sorrendben legtöbbet ajánló három szerzQdéskötési jogosultságot nyert
közül csak az kaphatja vissza az ajánlati biztosítékát, akinél többet ajánló már
aláírta a szerzQdést és a vételárat is megfizette. Ha egyik jogosult sem írná alá a
meghatározott határidQben, akkor mind a három szerzQdéskötési jogosultságot nyert elveszti
az ajánlati biztosítékát. A licitálás vezetQje a licitálást berekeszti és intézkedik az elsQ három helyezett kivételével - az ajánlati biztosítékok visszafizetésére.
SzerzQdést csak a liciteljárás nyertesével lehet kötni. A szerzQdés vagyongazdálkodási
hatáskör gyakorlója által jóváhagyott tervezetét a licitálás megkezdése elQtt az
ajánlattevQkkel ismertetni kell. A szerzQdést a jóváhagyott tartalommal kell megkötni. Ha a
licitálás nyertesével a szerzQdés megkötése meghiúsul, vagy a szerzQdés aláírása után
a nyertes a szerzQdésben foglaltakat nem teljesíti és ezért az önkormányzat elállási
jogát gyakorolja az önkormányzat jogosult a soron következQ licitálóval szerzQdést
kötni.
A PÁLYÁZÓT TERHELP KÖTELEZETTSÉGEK:
Az ajánlattevQk ajánlataikat zártan, cégjelzés nélküli borítékban, minden oldalon eredeti
aláírással, 1 példányban nyújthatják be az ajánlatok beadására nyitva álló
határidQben és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel személyesen vagy
meghatalmazottjuk útján. Az ajánlattevQ meghatalmazottja köteles közokirattal, vagy teljes
bizonyító erejq magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát.
A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevQ részletes és jogilag
kötelezQ nyilatkozatát:
Ajánlatot tenni csak 10.000,- Ft.

összegq ajánlati biztosíték megfizetése mellet lehet.

Az ajánlati biztosítékot a tulajdonos az ERSTE Bank Hungary Zrt. pénzintézetnél vezetett,
11993609-06147486-10000104 számú költségvetési elszámolási számlája javára kell
megfizetni.
A pályázathoz eredetiben csatolni kell:
a pályázati kiírásban, felhívásban

az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását
meghatározott egyéb nyilatkozatokat,

igazolásokat, mellékleteket.
A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevQ részletes és jogilag kötelezQ
nyilatkozatát: felhívásban foglalt feltételek tudomásul vétele,
díj elfogadását.

a limitár induló bérleti

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevQ

részletes és jogilag kötelezQ nyilatkozatát arról, hogy a nemzeti vagyon hasznosítására
vonatkozó szerzQdésben vállalja
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- a hasznosításra vonatkozó szerzQdésben elQírt beszámolási, nyilvántartási,
adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

- az átengedett nemzeti vagyont a szerzQdési

elQírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási
célnak megfelelQen használja,

- a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett

módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy
átlátható szervezetek vesznek részt.
A garázst a bérlQ tovább bérbe nem adhatja. Amennyiben a fenti garázs áramellátás
kialakítása mellett dönt a bérlQ, bérbeszámítással a tulajdonos felé nincs lehetQsége,
Abony Város Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulását adja a fejlesztéshez.
A liciteljárás Abony Város Önkormányzat Vagyongazdálkodási Liciteljárási Szabályzata
elQírásai alapján történik, az ajánlat benyújtásával az ajánlattevQ a Szabályzat
rendelkezéseit magára nézve kötelezQnek ismeri el. A Szabályzat megtekinthetQ az ajánlat
benyújtásának helyén.
A licitfelhívásban, kiírásban közölt feltételek nem teljesítése, vagy nem megfelelQ
teljesítése, valamint az ajánlattevQnek a pályázat tisztaságához fqzQdQ, vagy a többi
pályázó érdekeit súlyosan sértQ cselekménye a pályázat érvénytelenségét vonja maga
után.
A KIÍRÁS MELLÉKLETEI:

Bérleti szerzQdéstervezet, melyet a KépviselQ-testület a

pályázatok elbírálásakor az ajánlat ismeretében a hatályos jogszabályok alapján
véglegesíti.
ÿý
ÿý
KépviselQ-testület

Abony Város Önkormányzat
Pénzügyi Bizottsága

