Ajánlattételi dokumentáció
A Sándorfalva „Bikakaszáló” megnevezésű gazdasági övezetében ingatlan hasznosítása

1. Ajánlatkérő
Neve: Sándorfalva Városi Önkormányzat
Címe: 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
Elérhetősége: telefon: 62/572-961, fax: 52/572-976, e-mail: polghiv@sandorfalva.hu
2. Ajánlattételi eljárás fajtája:
Nyílt, hirdetménnyel induló eljárás.
3. A hasznosítani kívánt ingatlan adatai:
a) Ingatlan-nyilvántartási adatok:
Sándorfalva, belterület mellékelt vázrajz szerinti GKSZ-2 és GKSZ-2* övezeti besorolású
ingatlanrészek. Érintett helyrajziszámok: 820, 824, 825, 826, 816/2. A gazdasági célokra
hasznosítható összterület hozzávetőleg 32064 m2. Az ingatlanok tulajdoni lap szerinti
megnevezése: beépítetlen terület
Tulajdonos: Sándorfalva Városi Önkormányzat 6762. Sándorfalva, Szabadság tér 1. (1/1
tulajdoni arányban)
b) A terület ismertetése:
Az ingatlan összesen 3 ha 2064 m2 területű. 2 nagyobb részre oszlik: a Sport utcai lakótelkek
és a Homokdűlő utca közti részre, amely jelenleg a 820, 824, 825 és 826 hrsz. ingatlanokat
tartalmazza, ennek gazdasági célokra hasznosítható területe a tervvázlat alapján 20 528 m2.
A másik rész a Homokdűlő utca délnyugati oldalánál található 816/2 hrsz.-ú telek rendezési
vonalakkal körülhatárolt, körülbelül 11 536 m2 nagyságú része.
c) Az ingatlanok jelenleg nincsenek közművesítve. Az önkormányzat pályázatot nyújtott
be, amelynek megvalósulása esetén az ingatlanok teljes közművesítettsége megoldható lesz,
azok megközelíthetősége szilárd burkolatú úton történik. A pályázati előírások azonban a
fenntartási időszak idejére nem engedik meg az érintett ingatlanok értékesítését, hasznosítása
csak bérbeadással történhet.
Sándorfalva Város rendezési tervének Helyi Építési Szabályzata szerint a terület övezeti
besorolása: Gksz-2 jelű Kereskedelmi, szolgáltató területek 2. övezete
Övezeti előírások
Maximális beépíthetőség:
60%
Maximális építménymagasság:
7,5 m
3.
Minimális építménymagasság:
nincs előírás
4.
Új kialakuló telek területe:
minimum 2000 m2
5.
Telek minimális utcafronti szélessége:
20 m
6.
Beépítési mód:
szabadon álló
7.
Kötelező előkert mértéke:
minimum 7 m
8.
A terepszint alatti beépítettség értéke:
maximum 60%
9.
Minimális zöldfelületi fedettség:
20%
Lakótelekkel határos telken a csatlakozó telekhatár mentén minimum 2 fasor
szélességű zöldsáv alakítandó ki.
10.
Oldalkert minimális mérete:
4,0 m
11.
K-Rk-1 övezethez csatlakozó telekhatár mentén zárt tégla-, vagy fakerítés, vagy
sövénnyel kísért drótháló kerítés létesítése kötelező.
A Gksz-2* övezet előírásai: megegyeznek a Gksz-2 övezet előírásaival, de a maximális
beépíthetőség 40%.
1.
2.
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A „K-Rk-1” övezettel közvetlenül határos Gksz-2* övezet csak az Erdő sor – Sport utca –
Strand utca – 816/6 hrsz.-ú utca által határolt tömbben lévő Gksz-2 övezet telkeinek teljes
beépülése után kerülhet hasznosításra, kivéve azokat a tervezett beruházásokat, melyek a helyi
lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó funkciót, vagy kézműipari
építményt hoznak létre.
4. Hatósági előírások: a vonatkozó építésügyi és szakági jogszabályok, előírások,
szabványok
5. Hasznosítási módja
Az Önkormányzat által benyújtott, még el nem bírált TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázat
fenntartási időszaka végéig tartós bérleti jogviszony 5+5 év időtartamra. Amennyiben a bérlő
5 éven belül megvásárolja az ingatlant, úgy a befizetett bérleti díj 80 százaléka a vételárba
beszámításba kerül, míg 5 és 10 év közötti időpontban történő megvásárláskor a fizetett
bérleti díj 60 százaléka kerül beszámításba a mindenkori telek forgalmi értékét tükröző
vételárba.
A hasznosítás feltételei:
5.1. Pályázó vállalja, hogy a szerződéskötést követően 1 éven belül elkészíti a beruházás
dokumentumait (engedélyes tervek) és a szerződés aláírásától számított 3 éven belül a
felépítményre vonatkozó jogerős használatba vételi engedélyt megszerzi és megkezdi
a tevékenységét. A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben e pont szerinti
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy az önkormányzat a szerződést
felmondhatja.
5.2. A pályázó tudomásul veszi, hogy az önkormányzat csak a TOP-1.1.1-15 kódszámú
pályázat sikeressége esetén tudja vállalni az ingatlan közművesítését.
5.3. Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázó vállalkozásfejlesztési
pályázattal kívánja a területet hasznosítani, de pályázata elutasításra kerül, úgy
jogosult a bérleti szerződést, az erről való tudomásszerzésekor azonnali hatállyal
felmondani.
5.4. Az Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben az Önkormányzat
által benyújtott, de még el nem bírált TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázat elutasításra
kerül, úgy az önkormányzat a bérleti szerződést felmondhatja.
5.5. A Pályázó tudomásul veszi, hogy az ingatlan albérletbe csak a Képviselő-testület
előzetes írásbeli hozzájárulásával adható, ellenkező esetben az önkormányzat azonnali
hatállyal felmondhatja a szerződést, ekkor a pályázó az állagsérelem nélkül
eltávolítható ingóságait viheti csak el, az általa létesített, ott hagyott felülépítmény,
ingóságok vonatkozásában az elvitel joga nem illeti meg, azzal kapcsolatosan sem
kártalanításra, sem jogalap nélküli gazdagodásra nem tarthat igényt.
5.6. A hasznosítással kapcsolatos valamennyi költséget a pályázó viseli.
5.7. A pályázó pályázata benyújtásával kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlanon csak
a rendezési tervben meghatározott övezeti besorolásban engedélyezett
tevékenysége(ke)t fog folytatni.
6. Az ajánlattételi dokumentáció beszerzésének feltételei: nincs
7. Ajánlat összeállításával kapcsolatos költségek viselésére vonatkozó szabályok: az
ajánlattevő viseli az ajánlat összeállításával kapcsolatos költségeket, kiadásokat.
8. Az ajánlat tartalmi és formai követelményei:
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a) Formai követelmények: az ajánlatot a mellékelt ajánlattételi dokumentumokon a
szükséges mellékletekkel kell benyújtani egy eredeti példányban lezárt, sérülésmentes
borítékban. A borítékra kérjük ráírni: „Sándorfalva, Bikakaszáló.”
b) Tartalmi követelményként az ajánlatnak tartalmaznia kell:
ba) „Ajánlat a Bikakaszáló gazdasági terület hasznosítására” című nyomtatvány
teljes kitöltése,
bb) A hasznosításra vonatkozó ajánlatra és a dokumentációban foglalt feltételek
elfogadására vonatkozó nyilatkozat
bc) Az ingatlan hasznosítására vonatkozó üzleti tervet
8.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság feltétel:
az előző két üzleti évének eredménye nem negatív
8.1.1.Az ajánlattevőre vonatkozó feltételek igazolásának módja:
Az utolsó lezárt két üzleti év beszámolójának benyújtása
8.2.

A hiánypótlás lehetőségének ténye, rendje, módja:
Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség 8 napos határidővel. Azt a Sándorfalvi
Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodájához kell benyújtani, írásban.

8.3.

Az ajánlattevőkre vonatkozó kizáró okok és alkalmassági feltételek:
A pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata arról, hogy nincs
köztartozása, nem áll végelszámolás, felszámolás vagy csődeljárás alatt.

8.4.

Az ajánlati biztosíték kikötése:
A benyújtással egyidejűleg meg kell fizetnie két havi bérleti díjnak megfelelő biztosítékot.
Ezen összeg meg nem fizetése a pályázat érvénytelenségét eredményezi. Az ajánlati
biztosíték a bérleti szerződés megkötése esetén a bérleti díjba beszámításra kerül,
amennyiben nem kerül sor szerződéskötésre úgy az ajánlati biztosíték a pályázónak
visszajár a támogatási nyilatkozat visszavonásával egyidejűleg.

9. Ajánlat benyújtásának módja, helye, határideje
Az ajánlat benyújtásának helye:
Sándorfalvi Közös önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda
6762. Sándorfalva, Szabadság tér 1.
Információ kérhető: Katosné Kószó Matild ügyintézőtől személyesen
Telefon: 62/572-969
e-mail: katosne.tilda@sandorfalva.hu
A pályázat benyújtásának módja: postán vagy személyesen,
Határideje: az ajánlattételi dokumentáció kézhezvételétől számított 7. napot követő munkanap
10 óra
10. A hasznosító ajánlattételi kötöttségének határideje: az ajánlattételi dokumentáció
kézhezvételétől számított 7. napot követő munkanap 10 óra
11. Ajánlat felbontásának módja, helye, ideje
Ideje: Az ajánlat beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül.
Helyszín: Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzői iroda,
Sándorfalva, Szabadság tér 1.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: Az ajánlattevő vagy hivatalos
képviselője, az ajánlatkérő elidegenítési szabályzatában meghatározott személyek.
12. A kiegészítő tájékoztatás kérés módja, határideje
A Versenyeztetési Bizottság ülés helyszínén, személyesen, szóban van lehetőség kiegészítő
tájékoztatásra.
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13. Az ajánlatok érvényességének feltételei
a)
az Ajánlat a Bikakaszáló gazdasági terület hasznosítására című irat kitöltése, aláírása
b)
ajánlott bérleti díj közműfejlesztés előtt: havi nettó 4 Ft/m2, majd a TOP-1.1.1-15
kódszámú pályázat megvalósítását követően az értékbecslés szerinti bérleti díj: havi
nettó 17 Ft/m2
14. Az ajánlatok bírálatának szempontrendszere, az értékelésének módja:
A Bizottság az ajánlatok elbírálása során az érvényes ajánlatok közül az Önkormányzat
számára összességében legelőnyösebb ajánlatot választja. Az elbírálásnál előnyt jelentenek
különösen – fontossági sorrendben – az alábbi körülmények:
a) a munkahelyteremtés lehetősége,
b) a kedvezőbb árajánlat,
c) a hasznosítási cél illeszkedése a településfejlesztési elképzelésekhez és az
Önkormányzat számára előnyösebb és az éves költségvetéssel összhangban álló
fizetési feltételek.
15. Az ajánlattételi dokumentációban nem szabályozott kérdésekben az önkormányzat
vagyon-rendeletében foglaltak az irányadóak.
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Ajánlat a Bikakaszáló gazdasági terület hasznosítására
Az ajánlattevő adatai:
Neve/cégneve: ………………………………………………………………………….
Címe: ………………………………………………………................…………………
Elérhetőség (e-mail, telefon):……………………………………………………………
Levelezési címe, ha eltér a címtől: …………….………………………………………..
Képviseli, illetve meghatalmazott: ……………………………………………………..
Az ajánlat:
A Sándorfalva, Bikakaszáló elnevezésű gazdaságfejlesztési terület
….….. számú ………… m2 nagyságú
…….. számú ………… m2 nagyságú
…….. számú ………… m2 nagyságú
…….. számú ………… m2 nagyságú
…….. számú ………… m2 nagyságú
…….. számú ………… m2 nagyságú
…….. számú ………… m2 nagyságú
Összesen ………..…..……… m2 nagyságú területrészét hasznosítására vonatkozik.
Az ajánlott havi bérleti díja (a fejlesztési területen tervezett önkormányzati beruházás
befejezéséig)
…………………………… Ft, azaz ……………………………. forint
Megjegyzések:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Dátum: ....................................................
...................................................................
aláírás
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Ajánlattételi nyilatkozatok:
Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt formai és tartalmi követelmények és
a szerződési feltételek gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi
hirdetményben és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük
és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk, az ingatlanrészt megvásároljuk kialkudott
ellenszolgáltatásért.
Ennek megfelelően, amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk,
kötelezettséget vállalunk az ajánlatkérővel, mint Megrendelővel megkötendő szerződésnek
megfelelően a Sándorfalva, Bikakaszáló gazdaságfejlesztési terület fentebb részletezett
ingatlanrészének hasznosítására az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban
meghatározott feltételek maradéktalan kielégítésével.
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlattevő ………………………..
………………………………………………………………nevű cégnek nincs köztartozása,
nem áll végelszámolás, felszámolás vagy csődeljárás alatt.
Tudomásul vesszük, hogy a dokumentáció adatait csak az ajánlattételhez hasznosíthatjuk, más
célra történő felhasználása tilos.
Mellékletben benyújtásra kerül:
1. az ingatlan hasznosítására vonatkozó üzleti terv
2. az utolsó lezárt két üzleti év beszámolója
3. az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása (két havi bérleti díj)
Dátum: ....................................................
...................................................................
Aláírás
Tanúk:
Aláírás:...........................................

Aláírás: ..................................................

Név:..................................................

Név: .......................................................

Cím:.................................................

Cím: .......................................................

Szem. ig. szám: ...............................

Szem. ig. szám: ......................................
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