PÁLYÁZAT

Csákvár város polgármestere az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, és egyéb
helyiségek bérletéről, és elidegenítéséről szóló 11/2015 (V.01.) rendelete alapján
(továbbiakban: rendelet) pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelyiségre
A pályázati ajánlat beérkezésének határideje: 2016. szeptember 7. 15.30 óra (a határidőn
túl érkezett pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni)
A benyújtás módja: a pályázati ajánlatot zárt borítékban a Csákvári Közös Önkormányzati
Hivatal Titkárságán adható le, vagy postai úton a hivatal címére (8083 Csákvár Szabadság tér
9.) beküldendő.
Az elbírálás időpontja: 2016. szeptember. 27.
Üzlethelyiség paraméterei:
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43,86 m2
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Elárusító rész Felújított
Egyedi
Raktár
kialakítást
Öltöző-előtér
igényel
WC- mosdó

A bérleti díj
alsó határa
(Ft/hó)
47.155 Ft

A meghirdetett helység üzlethelyiségként van bejegyezve, benne kizárólag kereskedelmi,
vagy irodai tevékenység végezhető. Lakás céljára nem adható bérbe.
A bérleti szerződés a rendelet 28.§ (1) bekezdése értelmében legfeljebb 5 évre köthető.
A beérkezett pályázatok bontásának és a licittárgyalásnak az időpontja: 2016.
szeptember 7. 16 óra, helye a Hivatal házasságkötő terme.
Az üzlethelyiség birtokba vételére legkorábban a szerződéskötést követően azonnal kerülhet
sor.
Pályázatnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
-

-

Az ajánlatot tevő nevét, lakhelyét, telefonszámát. Gazdasági társaság esetében cégnév,
adószám, cégjegyzék szám, székhely és a képviseletre jogosult személy neve,
elérhetősége (cím, telefonszám).
A bérelni kívánt helyiségben folytatni kívánt tevékenységet, és az arra feljogosító
engedély másolatát.
Nyilatkozatot a pályázati kiírásban foglaltak elfogadásáról.
Nyilatkozatot 2 havi kaució megfizetéséről, legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig.

-

A pályázat benyújtásának időpontját és aláírást.
A pályázati anyaghoz csatolni kell magánszemély esetében a vállalkozói igazolvány
hiteles másolatát, jogi személy esetében három hónapnál nem régebbi cégkivonatot,
ezek hiányában nyilatkozatot arról, hogy legkésőbb a szerződéskötéskor ezeket
benyújtja.

A pályázattal benyújtásával, és az üzlethelyiséggel kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető
a +36 30 225 92 90-es telefonszámon, vagy a farkasbozsik@csakvar.hu email címen FarkasBozsik Annamária ingatlanvagyon- és városgazdálkodási menedzsertől.

Illés Szabolcs
polgármester

