Pályázati hirdetmény
Emőd Varos Városgondnoksága 20i9. december hó 0I.-től pályéEat útján, üzemeltetésre
bérbe adja, az Önkormányzat tuiajdonában, de a Vrárosgondnokság kezelésében lévő. Kossuth
l2l4 szérn alatti üzlethelyiséget, Emőd Város Képviselő-testiiletének a 1,Il2009. (V.15,) sz.
rendeletében foglalt feltételek mellett.
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A berleti szerződés időtartama 5 éwe szó1, bérbeadő ahatározott időre kiadott
berleménl nem köteles a lejarat előtt újbóli hasanosításra visszavenni.
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A bérlő az iizlethelységet a bérleti jogviszony megszűnésekor az átadási, illetve

-
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A bérleményben csai<

o1yan tevékenységvégezhető, ami a közvetlen kömyezetére

nincs kriros hatássa1, kömyezetét és a köáerület rendjét nem zavarja.

átvételi állapotban és felszereltséggel köteles visszaadni.
pály azaí ben}újtására

j

ogos11l1i"hxl;;-,

betéti tarsaságok,
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akikrendelkezn"o",;[ffi;,'uTr]i)'.",iT$J!L"-edélyekke1.
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Nem nyújthat be pályázaíot az,
- akinek az Önkormányzat vagy intézményei felé tartozása van,
- felszámolás a.latt ál1

A

pá|yéaaú ajrlrrlatot írásban ke1l benyújtani a Városgondnokság címére.melynek

tartalmaznia kell:

c

A pályázó nevét és címét

r

A szolgáltatás megnevezését

oA

szolgáltatás végzésébezsziikséges engedélyek másolatát

o Nyilatkozatot

arról, hogy a pályiaó a pályéaati feltételeknek megfelel,
azokat elfogadja

-

A pályíaati tárgyaláson az apélyínó vehet részt, akl pá|yázati ajínlatát az e}őirt
időben és tartalommal benyújtotta, valamint igazolja, hogy 20.000.- Ft banatpéná a
Varosgondnoksá g pérzíétrában,vagy számlájára befizetett.

A pályíaaíbenyújtá§ínakhatárideje:

2'019, november 13.

A pályázaíok elbírálása 2019. november

15.-én 10.00-kor versenyeztetés útj án,
nyilvánosan történik, a Városgondnokság tanácskozó termében. A licitálás induló

alapja, illetve a minimális bérleti díj 50.000-Ft + Áfalhó.

Ha az előirt id,őben csak egy pályízati ajánlat érkezik, a pályázati kiírást meg kell
ismételni. A versenltárgyalás eredménltelennényilvanításanak j ogát a
Viáros gondnokság fenntartj a.

A pályázaí nyertese

az, aki a legmagasabb bérleti díjra tesz ajánlatot. A bánatpénz
összegét a bérbeadó a nem nyertes pá|yéaőnak visszafizeti, a nyeftes pályiuónak az
esedékes bérleti díjba beszámítja.

A pályíuat nyertesének visszalépésre a bánatpénz elvesztése nélkül 8 napon belül van
lehetősége. Visszalepés esetén bérbeadó a soron következő ajániattevővel köt bérleti

szerződést.

Az rizlethelyiség bérleti díját a bérbeadó évente egyszerjogosult felülvizsgálni,

és

annak módosítását bérlő felé kezdeményezrri.

Bérbeadó a rendelkezésére bocsájtott adatok tekintetében biztosítja a személyes adatok
védelméhez flíződő j ogokat.

Egyéb kérdésekrő1 személyesen vagy telefonon (461 476-253) mtxkanapokon 7,0015.00 őtáig az lntézmény vezetője ad tájékoztatást.

Emőd,2019. október 31.
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