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tTI DoKuurNrÁcrÓ

(részletes tájékoztatő)

a balatonfüredi 12215 és 11712 hrsz-ú ingatlanok részhasznosítására

I.

FEJEZET

ÚrvruraTÓ A pÁrvlzÓx nÉszÉnn
I.1. Bevezetés, általános tudnivalók, részletes tájékoztató

Balatonftired Város Önkormrányzata (továbbiakban: Kiíró) a tulajdonában ál1ó Balatonftired beltertileti
lI712 hrsz._ú, 5344 fi? alapterületű, ,,kivett közterület'' és a Balatonftired belteriileti 12215hltsz.-ű,ll.I24
m2 alapterületií, ,,kivett beépítetlentérilet'', összesen 16.468 m2 területnagyságú ingatlanok kb. 6000 m2
térmértékűrészének,(továbbiakban: Ingatlanok) ráépítésijogot biztosító és ftildhaszná|ati jogot alapítő
szerződés keretében történő hasznosítása targyában a Magyarorczág helyi önkotmányzatairól szóló 2011^.
évi CLXXXIX. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 20lI. évi CXCVI. törvény (továbbiakban Nvtv.) és a
Balatonftired Viíros Önkormrínyzata Képviselő_testiiletének az önkormarryzat vagyonáról szóló
I71201,2.(III.5.) önkormányzati rendelete a|apjén, Balatonfiired Város Önkormrínyzat Képviselő-testülete
25l2O2O(x.I4)hatarozatában foglaltak szerint nyílt versenyeztetési eljárást (továbbiakban: eljárást) indít.
A nyilvrínosanközzétett felhíváshoz kapcsolódóan Kiíró a jelen részletes tájékortatőbanhatfuozza meg a
p ály azati fe ltételeket.

Apátyáző részétőltilos a páIyazatidokumentáció harmadik felnek történő továbbadás4 kivéve aszeruődés
teljesítésébebevont a|vá|la|kozók és harmadik személyek tészétesziikséges információk biztosítását,
továbbá tilos a dokumentációközzététele és a jelen eljaráson kívüli egyéb felhasználása.
ApáIyaző apályázatának benyújtásáva|teljes egészébenelfogadja az e|járáshozkészített pálryánati felhívás
és részletes tájékoztatő (a továbbiakban egytitt: pályénati dokumentáció) összes feltételétapályáztatás és a
Pályaző a
megvalósítás kizárőlagos alapjául, lemondva saját szerződéses feltételeinek érvényesítéséről.
jogot
jelen pályázati dokumentáció átvételévelegyben
szeruett arra, hogy az alábbi feltételek szerint
meghirdetett eljárásban részt vegyen, A pá|yazásra azjogosult, aki a jelen dokumentációt megvásarolta. Ha
több pályazó közösen páIyázik, akkor elegendő, ha apályánók egyike váItotta ki a dokumentációt.

valamennyi résztvevő szátmáta egyenlő esélyt biztosít az ajanlat megtételéhezsztikséges
információhoz jutás és az alkalmazoÍt versenyfeltételek tekintetében. Az eljárásban Kiíró köteles
biáosítani, apályaző pedig köteles tiszteletben tartani a verseny tisztaságát és nyilvánosságát.

Kiíró

I.2.

Kiíróra vonatkozó adatok

Kiíró
alatonfiired Varos Önkormányzata
8230 Balatonftired, Szent István tér 1

neve:

B

székhely:
adőszáma:
képviselő:

ts734ts4-2-19
dr. Bóka István polgármester

I

Kapcsolattartási pontok:
név:
telefon:

telefax:
e-mail cím:
név:
telefon:

*^:l vlrll.
^í*.
^
v-lltctll

I.3.

dr. Bóka István polgármester

87ls8r-227
871343-457

pol garme ster@b alatonfured. com

Csríki Lászlő András koordinációs ügyintéző
87158r-246
vagyon g@balatonfured. com

A pályázat célja

A

pá|yazati eljárás céIja az Ingatlanok tekintetében ráépítésjog ellenértékfejében történő biztosítása és
szerződéses, visszterhes ftildhasznáIati jog alapítása a felépítménytulajdonjogrínak a pályávati nyertes által

történő megszerzése mellett oly módon, hogy a földterület (Ingatlanok) tulajdonj oga az Önkormtínyzat
tulajdonában marad.

Az

Ingatlanok jellemzőit, a hasznosításra vonatkozó részletes feltételeket a II. fejezet tartalmazza.

I.4. Teljességn pontosság

A

pályéuő felelős azért, hogy átvételkor ellenőrizze a pályázati dokumentáció tartalmának teljességét. A

Kiíró semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy a páIyaző elmulasztotta a pályánatí
dokumentáció valamely részénekátvételét. A pályaző kötelessége, hogy meggyőződj ön a páIyazati
dokumentáció és a Kiíró által aszoLgáItatással kapcsolatban nyújtott bármilyen információ pontosságáról.

A

páIyaző kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a páLyázati dokumentációban megadott
összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. A pályáző kockázata és a pályázat

érvénytelenítését
vonja maga utiín:
ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását akítílzötthatráridőkre,vagy
ha olyan pályénatot nyújt be, amely formai vagy tartalmi szempontból nem felel meg a pá|yázati
dokumentációban megadott minden követelménynek.

-

A Kiíró feltételezi, hogy a

pá|yánők ismerik a jelen el1érásra, illetve a nyertessel kötendő szerződésre
vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat. Apályáző pályazata benyújtásával elismeri, hogy tisztában van
a hatályos, valamint apályázatmegtételekor ismert, a teljesítésrekihatóan hatályossá váIő jogszabályokkal,
és pályazatát mindezek figyelembevételéveI állítja össze, illetve nyújtja be.
I.5.

A páiyánat nyelve

Az

e|jarás soriín mindennemii közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven
nem fogadható el. Az a1énlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be. Az ajánlathoz csatolt
brírmilyen idegen nyelvti dokumentumot apáLyáző áItali felelős fordításban is mellékelni kell.
I.

6. Kie gés zitő táiékoztatás,

A

h

elyszíni sze

m

le

pályazőnak a részletes tájékoztatőban foglaltakon túl is adhatő információ. Pályáző _ a megfelelő
pályazattétel érdekéberL _ az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal
kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet a pályázattételi hatéridő lejarata előu
legkésőbb l0 (tiz) nappal a Kiíró álta| az I. 2. pontban megadott kapcsolattartási pontok egyikén. A

A

tájékoztatás-kérésta vá|aszadás
tájékoztatás-kéréssemmilyen más formában nem fogadható el.
megkönnyítése érdekébene_mailben, szerkeszthető formában (doc formátumban) is el kell juttatni Kiíró
részére,melynek hiányában kiegészítő tájékoztatás nyújtására nincs mód.

A kiegészító tájékoztatást írásban, a kérésbeérkezésétkövetően ésszeni hatráridőn belül, de apályénattételi
hatríridő lejárta előtt legkésőbb 3 (három) nappal adja meg Kiíró. A Kiíró a pályazők bármelyikének
biztosított információt, adatot, és egyéb szo|gáLtatást a többi pá|yázó szátmára is ugyanolyan módon
megadja. A kiegészítőtájékoztatások kézhezvételéta pá|yazó köteles haladéktalanul, de legkésóbb 24
(huszonnégy) óran belül, írásban a Kiíró felé visszaigazolni. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele
visszaigazolásanak elmulasztása esetén a pá|yaző nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészíto tájékoztatásokat
nem' avagy nem hiránytalanul hatríridőben.

Az

e|játásban biztosítandó az esé|yegyenlőség elvére tekintettel a kiegészító tájékoztatás kízárőlag a
páIyázati dokumentáció tartalmara vonatkozhat. Ennek megfelelően Kiírónak nem áll módjában olyan
kérdésekreválaszt adni, mely a vonatkozó jogszabályok ismertetésére, értelmezésérevagy apá|yánatok
vonatkozik.
előzetes értékelésére

|,7. Apáiyázőravonatkozó

személyes feltételek (l<izárő okok és alkalmassági követelmények)

Kizáró okok:
Al^)

Az Nvtv. 11.$ (10) bek' értelmében nem lehet
szeri nt áúLáthatő szervezetnek

aa) nemzetközi

pá|yáu;ó

az, aki nem minősül az Nvtv. 3$ (1) bek.

:

szewezet, az étllam, külföldi állan, külfrldi helyhatóság,

ab) köztestület,
ac) költsé gvetési szetv ) önkormányz atí intézmény,
ad) külftldi állami vagy helyhatósági szerv'

az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
jogállásáról
belső
egyhéni jogi személy,
egyház,
szerinti
szóló törvény
k<izösségek
a| helyi önkormanyzat, anemzetiségi önkormányzat ésazok tarsulása, valamint
ag) gazdálkodó szervezet, ame|yben az á|Iamvagy az önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os
részesedésselrendelkezik,
ah) az Eurőpai Gazdasági Térségrőlsző|ő megállapodásban részes állam szabályozott piacáta
bevezetett nyilvánosan múködő részvénytársaság
b) az olyan belföldi vagy külftildi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodő
szetvezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
ba) tulajdonosi szetkezete, a pénzmosás és a terrorizmus frinanszítozása megelőzéséről és
megakadályozásaróI szóló törvény szerint meghatarozotttényleges tulajdonosa megismerhető
bb) az Európai Unió tagállamában, az Eurőpai Gazdasági Térségrőlszóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttmúködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adőnatás elkertiléséről szóló
egyezménye van
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött
külft'ldi trársaságnak
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25Yo-os tulajdonnal, befolyással
vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rende|kezó gazdá|kodő szetvezet
tekintetében a ba), bb) s bc) alpont szerinti feltételek fennállnak,
c) az a civil szervezet, és a vizitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ae) lelkiismereti és vallásszabadság jogátől, valamint

tisztségviselői megismerhetők
cb) a civil szewezet és a vizitarsulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átláthatő szervezetben
nem rendelkeznek 25Yo- ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye u Európai Unió tagállamában, az Ewőpai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan
államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adőztatás elkertiléséről szóló egyezménye van.
ca) v ezetó

B) Az Nvtv. 1l.$ (11) bek. értelmébennem lehet
szerződésben nem vá|la|ja, hogy:

pá|yáző, aki a nyertessége esetén megkötendő

a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási
kötelezettségeket telj esíti,
átengedett nemzeti vagyont a szerzodési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek,
valamint a meghatrírozott hasznosítási célnak megfelelően használj a,
c) a hasznosításban _ a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik
felként _ kizár ólag termé szete s szemé lyek va gy átláÍhatő szervezetek ve s znek r észt.

b)

u

C) Továbbá nem |ehetpá|yazó, aki:

a)
b)

c)

d)

csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolási eljfuás alat| á||, önkormanyzati
adósságrendezési elj rírás alatt áll
tevékenységétfelfiiggesztette vagy akinek tevékenységétfelfiiggesztették
az adózás rendjéről szőlő 2003. évi XCII. tv. 178.$_anak20. pontja szerinti, hatvan napnál
régebben lejárt esedékességti köztartozással rendelkezik
Balatonftired Város ÖnkormrínyzatátőL bérelt vagy használt ingatlanra vonatkozó bérleti
vagy használati d|j tartozása, vételór, vagl vételár-részlet tartozása, köztartozása (vám,
jövedék, állami, önkormányzati adó tartozása) van

Kizráró okok igazolása:

Akizétrő okok fenn nem állását pályazőnakaza|ábbiak szerint kell igazolnia:
Pályánő Nvtv. 11$ (10) bek. szerintikizárő okok fenn nem állásaról cégszerűenaláírt nyilatkozatot
köteles tenni.
Pá|yáző Nvtv. 11.$ (11) bek. szerinti követelmények vállalásárő| cégszenien aláírt nyilatkozatot
köteles tenni.
Kifuő az I.7.C) pontokban foglalt kizátő okok fenn nem állását a céginformációs szolgálattől
ingyenesen, elektronikusan kérhető cégegyzék_adatokalapjáir' illetve a köztartozásmentes adőzőí
adatbázisbó| és az önkormanyzatinyilvántartásból
ellenőrzi, amennyiben apályazó az adatbénísbart
nem szerepel, azi||etékes adó_ és vrámhivatalígazolásavagy azArt. szerinti együttes adőígazolás.
I.8. Közös

páiyázati ajánlatra vonatkozó feltételek

Amennyiben közös páIyazattételre kerül sor, akkor a közös pályénők kötelesek becsatolni pályénatuk'ba
valamennyi, a közös páIyázatban lévő tag áItal aláírt megállapodásukat, amely legalább a következőket
tartalmazza:

a) A
b) A
c) A

közös
közös
közös

páIyazatbanrészt vevő felek nevét, székhelyét.
páIyázőknevét, címét.
pályázatta| érintett szeruódés célját.

d)
e)

0
g)

A

Tarta|maznia kell az eljárás térgyát és az eljárást megindító pályazati felhívásra (kizzétett
hirdetményre) való utalást. A közös Pályázatban részt vevők nyi|atkozzanak arta vonatkozóan,
ho gy az elj arásban e gyüttes páIy azőként Észt kív énnak venni.
közös páIyázők egyetemleges teljesítésikötelezettségvállalása, egyetemleges
felelősségvá||alása a szerződéses kötelezettséget teljesítésére,amennyiben, mint nyertes pályánő
kiválasztásra kerülnek.
Meg kell jelölni a közös pá|yázők képviseletérejogosultját, valamint az(oka)t a természetes
szemé1y(eke)t, aki(k) a közös pálryÍnők nevében joghatályos nyilatkozatokat tehet(nek), ill. a
közös pá|yázők nevében a|ákásrajogosult(ak). A megállapodás mellé csatolni kell a közös
páIy azők képvi s e l etére j o go sult szemé ly aláít ási mintáj át.
A közös pá|yázőkmegállapodása minden
- felftiggesztó (hatáIyba léptető) ill. bontó feltételnélküli,
- a szeruődés hatálya beálltának vagy megsztintének valamely időponthoz kötése nélkül,
továbbá
_ harmadik személy beleegyezéséhez,ill. hatóság jőváhagyásához való kötése nélkül a közös
p ály áző val amennyi tagj ának az aláír ásáv aI hatá|yb a kel l lépni e.

A

pályázok nevében megtett nyilatkozatokban fel kell tüntetni, hogy
pály azők nevében teszik.

közös

a

nyilatkozatot a közös

e|járásban előírt pályazati (ajánlati) biztosítéknyújtását, a közös pályéaőlnak elegendő egyszer
rendelkezésre bocsátaniuk. A pályázati kötöttségnek bármelyik közös pá|yáző részéróltörtént megsértése
esetén a biztosítéka Kiírót illeti meg.

Az

I.9. Összeférhetetlenségi szabályok
ApáLyazatok értékelésébenés elbírálásában nem vehet részt:

a) a
b)

c)
d)
e)

pályénatot benyújtó természetes személy és annak képviselője, alkalmazottja, foglalkoztatottja,
a|kalmazőja, és fo glalkoztatőja
a pályázatot benyújtó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági tiírsaság képviselője,
tulajdonosa, tagsa, vezető tisztségviselője, alkalmazottja vagy más szetzódéses jogviszony alapján
foglalkoztatottja
annak a jogi személynek vagy jogi személyiségnélküli gazdasági tarsaságnak a képviselője' vezetó
tisztségviselője, alkalmazottja (foglalkoztatottja), amelyben a pályazó közvetlen vagy közvetett
befolyással rendelkezik, il letőleg amelynek a pály áző tulaj dono sa, tagsa,
az a)-c) pontban megjelölt személyek közeli hozzátattozója (Ptk. 8:1 $ (1) bek.)'
akitől bármely oknál fogva nem várhatő el azügy targyilagos megítélése(elfogultság)

I.10. Titoktartási szabályok

szerződéskotésig _ illetőleg a tfugyalás megkezdéséig _ köteles titokban tartani ajánlata
tarta|máú., köteles továbbá a pályénati eljárás befejezésétkövetően is bizalmasan kezelni a kiíró á|ta] a
rendelkezésérebocsátott minden tényt, információt, adatot, azok'ról harmadik személynek tájékoztatást
nem adhat. Ez atila\omnem zátjaki a finanszirozőbankokkal, konzorcionális ajránlat esetén a konzorciumi
a
résztvevőkkel, valamint a pályaző meghatalmazott jogi képviselőjével, illetve az ajánlat elkészítéséhez
páIyánő álta| igénybe vett, fe|hatalmazással rendelkező egyéb szakértővel való kapcsolattartást, a
titoktartási kötelezettség azonban e személyekre is kiterjed.

A

páIyázó

a

Ha a pályánő vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsértette, akiírő az
aj

ánlatot érvénytelennek nyilván ithatja.

kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben _ közölt üzleti titok
nyilvánosságta hozatalát megtilthatja. A pá|yáző nem tilthatja meg nevének, címének(székhelyének,
lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt:
adat)anyilvánosságratrczataláú',ame|yértékelésrekerül.

A

pályazó pá|yazatában

_

Nem korlátozhatő, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokÍa hivatkozással olyan adat nyilvánosságra
hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön
törvényben meghatiírozott adatszolgáltatási éstájékoztatási kötelezettség alá esik.
I. 1 1.

Pályá zati biztosíték

díj: 100.000,- Ft + étfa, amelyet átutalással kell megfizetní Balatonfiired Város Önkormányzata
Kiirő az oTP Bank Nyrt.-nél vezetett,11748069-|5429207-00000000 számú költségvetési számlájara.
Pályálr;ati

Ajrínlati biztosítékkéntletétbe helyezendő összeg: bruttó l.000.000,- Ft + áfa, melyet a pályánat
benyújtásáig banki átutalással kell teljesíteni Balatonftired Város ÖnkormanyzataKiíró az az oTP Bank
Nyrt.-nél vezetet,11748069-15429207-06530000 számí letéti szrímlájara. A nyertes Ajánlattevő esetén az
előleg megfizetését követően, a többi Ajanlattevő esetén apályazat nyerteséről hozott Képviselő-testületi
döntést követő 8 (nyolc) munkanapon belül a pályazatban megadott bankszámlasziímra Kiíró kamat
fizetése nélkül visszautalja. Amennyiben a nyertes Ajrínlattevő és Balatonft'ired Varos Önkormányzata,
mint Kiíró a szerződést bármely a Kiíró érdekkörében felmerülő okból nem kötik meg, akkor a nyertes
Ajrínlattevő a letétbe helyezett összeget visszakapja.

A páIyazőnak a pá|yazatában igazolnia kell, hogy a biztosítékot a Kiíró rendelkezésére bocsátotta.
biztosítékrendelkezésre bocsátásának elmaradása apályánati ajánlat érvénytelenségétvonja maga után.

A

Azajan|ati biztosíték a Kiírót illeti meg:
ha apályáző az ajánlati kötöttségének ideje alatt apá|yazati ajánlatát visszavonja, vdEY
a szerződés megkötése az érdekkörében felmerült okból hiúsul meg.

-

L12.Páiyázatiaján|at benyújtására előírt határidő' benyújtás helye, módja:

A

páIyéaati ajénlat benyújtásanak helye: Balatonftiredi Közös Önkormanyzati Hivatal, 8230 Balatonfüred,
Szent Istvan tér I. a|att személyesen (ftildszint, 18-as iroda) vagy postai úton.

Apályazatíajánlatbenyújtásara előírt hatéridó 2020. április 20. (I'Létfő) 9.00-10.00 óra között.

Apályázati ajránlatot írásban és zártan, közvetlentil kell benyújtani az ajánlattételi hataridő lejártáig'

Az

ajánlatot 3 példrínyban (1 eredeti, 2 másolat), nyilatkozatot tartalmazó helyeken cégszerííaláírásával,
ellátva, bekötve vagy fúzve kell elkészíteni és közös, zárt borítékbarr/csomagban kell benyújtani, az a|ábbi
szöveg, adat felttintetésével: ,,Balatonfüred belterületi 117/2 és 122/5 hrsz-ú ingatlanok egt részének
hasznosítdsa ráépítésijog és rt)Idhasznólati jog alapításóval _ ajánlat. Az ajánlattételi hatóridő lejórtáig
nem bontható fel!". A csomagolásnak az ajánlatok felbontásakor sértetlennek kell lennie! A másolati
példránynak az eredetivel mindenben megegyezőnek kell lennie. Az egyes példanyok fedőlapiát el kell látni
az ,,etedeti''o illetve a ,omásolat'' megjelöléssel is. Amennyiben az eredeti és a másolati példány között
eltérésvano abban az esetben az ercdeti példany tekintendő iranyadónak.

A

pályázat eredeti és másolati példányait géppel, vagy kitörölhetetlen tintával olvashatóan kell írni, és a
nyilatkozatottar1almaző helyeken alá kell ímia apáIyánő cégjegyzésrejogosult képviselőjének, vagy olyan

személy(ek)nek, akik(k) meg vannak hata|mazva ana, hogy a pályáző nevében eljárjanak. Cégszeru
aláitás: a képviseletre jogosult a nevét a közjegyzői aláíráshitelesítéssel ellátott címpéldanynak, vagy az
tigyvéd által ellenj e gy zett aláírás-mintának me gfelelően írj a.
Apá|yazatokat megbonthatatlanul (nem bonthatóan), minden oldalát (szöveget vagy szátmokat, vagy képet
tartalmaző oldalakat) folyamatosan sorszámozva kell benyújtani. Folyamatosan, 1-tő1 kezdődően pozítív
egész sziímokkal, egyesével növekvő sorrendben haladva (I,2,3...) kell sorszámozni. A pályáző a
sziímformátum esetében az egész számok előtt nullát a|ka|mazhat (azaz elfogadott a 001, 002
sorszálmozás is, ahol a nulla darabszáma nem kötött).

A

,,nem bontható'' kötésen Kiíró olyan bekötési módot ért, ami nem teszi lehetővé, hogy a benyújtott
dokumentumban annak jól látható megsértése nélkül lapokat cseréljenek ' vagy pótoljanak. A pályazat
eredeti példányát zsinórral, Iapozhatőan össze kell flízni, a csomót matricával apá|yázat első vagy hátsó
|apjához tögziteni, a matticát le kell bélyegezni, vagy a pályáző részérőL erre jogosultnak alá kell írni úgy,
hogy a bélyegző, illetőleg az aláítás legalább egy része amatticán legyen.

a pályazat beadása előtt _ módosítást hajtottak végre, az adott
páIyazat minden oldalát, amelyen
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
páIyázat kÓtelező elemei: az Ajánlattevő neve, szeméIyilcégadatai, címe, az Aján|attevő jelenlegi
tevékenységénekmegnevezése, tervezett tevékenysége, ajánlattétel. Pá|yázatot nyújthat be egy Ajánlattevő
önállóan, több Ajánlattevő közös ajánlat formájában, illetve több gazdasági szereplő á|tal létrehozott
projekttársaság is, (továbbiakban Ajánlattevő), Projekttársaság léttehozása az ajánlati szakaszban nem
kötelező, a nyertes Ajánlattevők azt a szerződés teljesítéseérdekébenkésőbb is létrehozhatjét<.

A

-

A

Az

Aján|attevőnek mellékelnie kell cégkivonat hiteles másolatát, valamint aláirási címpéldanyiínakeredeti
vagy közjegyző áltaI hitelesített másolatát.

A

pá|yázat részeként be kell nyújtani a részletes beruhazási programot, amely tartalmazza a tésztvevőket,
az titetntervet és a költségbecslést. Az Ajánlattevőnek aberuházás befejezési hataridejére konkrét ajánlatot
kell tennie.

A

pályazatban az Ajánlattevőnek részletesen be kell mutatnia a projekt ftnanszitozását' Az építkezés
megkezdése előtt kell igazolni a beruházás megkezdésére vagy aberuházás elkülönített tészére vonatkozó
önerő/bankhitel/bankgarancia rendelkezésre állását'

Ajánlattevő pályazatának tartalmaznia kell, hogy vállalja a jelen kiírásban részletezett kötelezettségek
teljesítését. Az itttész|etezett fizetési foltételek elfogadásáről az Ajánlattevőnek a pályazatban kifejezetten
nyilatkoznia kell. Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az általa vál|alt beépítésbefejezésnek határnapjaról,
mely hatrírnap a jogerős használatbavételi engedély kiadását jelenti.

Az Ajánlattevőnek a következő nyilatkozatokat kell tennie:

-

hozzájrírulás ahhoz,hogy a pályánatkörében személyes adataitkezelje az Önkormányzat,
nyilatkozatarra vonatkozőan,hogy azAjánlattevő apályénati kiírásban foglalt feltételeket
tudomásul veszi és elfogadja;
nyilatkozatarra vonatkozóan,hogy azAjánlattevőnek nincs köztartozása(vám,jövedék, állari,
önkormányzati ado tartozása), valamint nincs Balatonfi'ired Város ÖnkormányzatáLtőI bérelt vagy
használtingatlanra vonatkozó bérleti vagy haszná|ati dij tartozása,vagy vételar, illetve vételárrészlet tartozása.

I.13.

Ajánlati kötöttség

Az

Ajanlattevő az aján|atához apáIyazat eredményéről való értesítéskézhezvételétőlszámított 120
(szazhtsz) napig kötve van. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a végleges szerződést nem köti meg,
vagy ajánlatától visszalép, a kiíró jogosult a soron következőve| szerződést kötni, vagy új pá|yazatot
kiírni.
Kiíró indokolt esetben az ajánlati kötöttség időpontját mege|őzően felkérheti a pályázőkat az
ajrínlataiknak meghatarozott időpontig történő további fenntartására, az ajrínlati kötöttség
kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától
szrímított30 (harminc) napot. Amennyiben a páIyénó a Kiíró által megadott hatríridőbon ncm
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, ahogy ajánlatát a Kiíró által megjelölt időpontig fenntartja.
Amennyiben valamelyikpáIyaző az ajánlaűn nem tartja fewt, az ajanlati kötöttség lejrátrínak eredeti
időpontját követően az eIjarás további részében az &tékeléssoriín qénlatát Íigyelmen kívül kell
hagyni.
I.14.

A pá|yánati ajánlat elkészítésénekköltsége

ApáIyazati ajánlat kidolgozásáva| é benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség apá|yazót
terheli. A Kiíró nem tartozik megtérítenia pályázőnak az ajánIat elkészítésévelösszefi'iggésben felmerült
bórmely kiadásait.
I.15. A dokumentumok és a személyes adatok kezelése

A benyújtottpá|yazati ajrínlatokat, és az eljrírás sorián keletkezett dokumentumokat, jegyzőkönyveket Kiíró
az e|jarás befejezésétől számított 5 (öt) évig megőrzi.

Kiíró a pá|yézat keretében megismert személyes adatokat a szeruődés megkötéséről meghozott
időpontjáig kezeli. Pályázőnakpályazatában nyilatkozatformájábanhozzájérulást
páIyénat körében személyes adataitteljesköníen kezelje a Kiíró.

döntés

kell adnia allhoz, hogy a

I.16. Részaj ánlat, többváltozatú ajánlat tételéneklehetősége

Részajánlat tételéneklehetősége kizént, pályénó csak a beszerzés egészéretehet ajánlatot. többvá|tozatil
(alternatív) ajánlat nem tehető.
I.17.

Ajánlatok bontása

Az ajén|atok bontasa a leadást követően, a leadás helyén, közjegyző előtt, apályazőkjelenlétében történik.
Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül a páIyázők neve, címe ((székhelye, lakóhelye), valamint azok
a föbb, számszeriísíthető adatok, amelyek a birálati módszer alapján értékelésrekerülnek, és enől

jegyzőkönyv készül.

I. 18. HÍánypótlás' felvilágosítás és indokolás kérés

Ha a Kiíró megállapítása szerint apáIyaző az ajánlata lényegétnem érintő, formai okból hibás (hianyos)
ajánlatot nyújtott be, önként vagy a Kiíró felhívására annak kézhezvéteIétőlszámított 5 (öt) napon belül
pótolhatja a hirínyokat. A hiánypótlás keretébenkizatőlag az aján|at lényegétnem érintő formai hiányok,
hláttyosságok pótolhatók. A htáÍtypótlás csak aÍÍalrányulhat, hogy a pá|yázatI aJán|at megfeleljen a
pétlyazati dokumentáció, illetve a jogszabályok előírásainak' A hiánypótlás keretében nem lehet új közös
páLyázót bevonni az eljátásba' és a szakmaí aján|at sem pótolható.

Az

ajánIatban ta|álható, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmrínak tisztázása
érdekében Kiíró jogosu\t apáIyazótól - határidő kitűzésével_ felvilágosítást kémi.

Haazajrínlatnak valamelyik tartalmieleme lehetetlennek vagy túlzottan magas, vagy alacsony mértékúnek,
illetve kirívóan atánytalatvtak értékeltkötelezettségvállalást tartalmaz, a Kiíró az érintett ajén|ati elemekre
vonatkozó adatokat, valamint indokolást kérhet a pá|yázőtől. A Kiíró az indokolás és a rendelkezésére álló
iratok alapján köteles meggyőződni az aján|ati elemek megalapozottságától.
I.19.

A páiyázati ajánlat értékelése

A Kiíró az

a hiánypótlásra rendelkezésre á1ló idő leteltét követően állapítja meg.
ajénlat érvényességét
Ennek körében megvizsgálja azt, hogy a páIyázat érvényes-eaz a|ábbi rendelkezések alapjrín:

A

páliy

a)

b)

c)

d)
e)

f)
g)

h)

D
j)
tl

azat érvénytelen, ha

:

azt apályazattételi hataridő lejártautan nyújtották be,
apáLyáző nem felel meg az előírt alkalmassági követelményeknek,
apáIyáno akizárő okok ellenére nyújtottabe ajénlatát,
apályaző részérőlakizárő ok az eljárás során következett be,
pá|yázati dokumentációban, valamint a jogszabályokban
egyéb módon nem felel meg
me ghatár o zott feltéte l eknek,
apáIyaző apályánati díjat vagy apályazati biztosítékot a Kiíró éital e|őírt hatráridőre Íem' vagy az
előírt mértéknól kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre,
a páIyénő az e|jarásban hamis adatot szolgáltatott, illetve hamis adatot tartalmazó nyi|atkozatot tett,
apályánő vagy az érdekkörébe tartozó más személy apá|yázat titkosságát megsértette,
apályaző a hianypótlást, a felvilágosítás megadását nem' vagy nem megfelelően teljesíti,
a pályazatnem tartalmazza aszakmai ajánlatot,
a Kiíró az indokolást követően sem l'art1a a pályázatot elfogadhatónak, a gazdasági ésszerűséggel
ös szee gyeztethetőnek.

a

Ha a pályázat étvénytelen,a Kiírónak nem kell abfuá|ati módszer alapján a pályázatot értékelnie.
I.20. Az ajánlatok bírálati szempontjai, módszere

A

az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő pályáző. Mivel az egyetlen bírálati
táépítésijog és a f<ildhasználati jog ellenértékekéntmegajánlott összeg, ezért a pályazat

páIyénat nyertese

szempont a
nyertese a legmagasabb érvényesajánlatot tevő pályáző.
I.21.

A páiyázati eljárás eredményénekkihirdetése

Apályázatokat Balatonftired Város Önkormanyzaténak Képviselő-testülete bírálja el. A Kiíró apá|yázat
eredményétaz elbítálást követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül írásban köz|i
val amenny i p á|y ázőv al.
Érvénytelennekminősül a pályá zati elját ás, ha:
nem nyújtottak bepályázati ajánlatot,
benyújtottpáIyénatok egyike sem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,
a legjobb érvényesajánlatelfogadása jelentős vagyonvesztéssel jérna,
amennyiben a Kiíró megítéléseszerint az összességében legelőnyösebb pályázat szerinti
hasznosítási koncepció sincsen összhangban a hasznosítás célkitiízéseivel,és a pá|yazatot
eredményhirdetés nélkül visszavonja.

_
-

Kiíró fenntartja maganak a jogot arra, hogy a

pályénatot visszavonja, érvénytelenné,eredménytelenné
nyilvanítsa, vagy eredményhirdetés nélkül új feltételek megállapításával vagy anélknl i$ pályazatot írjon ki.
Ennek okán a páIyáző kár_ vagy költségtérítésiigényt a Kiíró felé nem érvényesíthet.
I.22. Szerződéskötés

Kifuó az eljrírás nyertesével kötheti meg a szeruődést, vagy _ a nyertes visszalépéseesetén _ a pályázatok
értékelésesorán a következő legkedvezőbb pályázatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a
páIyazatok elbírálásaról szóló írásbeli tájékoztatásban megjelölte. Kiíró a szerződést az eredményhirdetést
kövctőcn, az ajánlati kötöttsóg időtartama alatt fogja mcgkötni.

A

páIyazatok elbírálását követően a Kiíró képviselői a nyertes pá|yazőval további egyeztetést folytatnak, a
megkötendő szerződés tartalmának végleges kidolgozása érdekében. A Képviselő-testület felhatalmazása
alapjan az egyeztetés eredményétől fiiggően a polgármester a páIyazat nyertesével szerződéses formában
tögzítí a pontos feltételeket.
I.23. Benyújtandó igazolások' nyilatkozatok
Tartalomj e gy zék (oldalszámozással)
Felolvasólap és ajrínlati nyilatkozat
Nyilatkozat akizaó okok fenn nem állásáról
\/ál f nzá chei eorlzÁci lrÁr"el etn

(,a

A

att eaefhen\

Aláírási címpéldany, a|áír ási minta
Me ghatalm azás (adott

e s

etben)

Üzemeltetési koncepció (szakmai aján\at)
Az illetékes adó_ és vámhivatal igazolásavagy az Art. szerinti együttes adőigazolás (adott esetben)
Az ajánlati biztosítékés apáIyázati díj befizetésének igazolása
Egyéb, pá|y aző által becsatolni kívant dokumentumok

.L

il. FEJEZET
pÁt yÁZATTALÉnrNrnrT vAGYoN ELEMRE, HAszNosÍrÁsn'q, voNATKozÓ
nÉszlnrns INFoRMÁctÓx

I|.l. Azlngatlanok jellegének bemutatása

és a hasznosítás lényeges feltételeinek ismertetése

n.1.1. A hasznosítás célja
Balatonfiired Város Önkormányzataa tulajdonában álló Ingatlanok kb. 6000 m2-es földrészletén minimum
50 (ötven) szobás és 4 csillagos új szálloda megvalósításáttuzte ki célul, azza|, hogy a benlházást külső
válla\koző bevonásával valósítja meg' akként, hogy a válla|koző (eredményes páIyáző) tulajdonába
kerülnek az általamegvalósítandó építmények,és az építményekmindenkori tulajdonosát az Ingatlanok kb.
6000 m2-es földrészlete tekintetében ftildhasználatijog illeti meg.

A

megvalósítás helyszine: Balatonfiired belterületi II7l2 hrsz.-ú és I22l5 hrsz.-ú ingatlanok (egykori
Huray piac és hozzákapcsolódó tertilet) déli-délnyugati oldalán lévő területrész.

A

ftjldhasznáiatta| érintett f<lldrészlet magában foglalja az épületek által elfoglalt ftildterületet, valamint a
megközelít éshez, a funkc ionál i s működtetóshez szüksége s foldré szletet i s.

A

hasznosítás célja, hogy Balatonftired egyik legfrekventáltabb tertiletén olyan szálloda és mélygarazs
épüljenek, melyek tulajdonosai, basználői a területet funkcionálisan bevonják a varos idegenforgalmi
vérkeringésébe,s várhatóan a turizmushoz _ konferenciaturizmushoz hatékonyan kapcsolódnak.

Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy jelen pályázattől elkülönülten az Ingatlanokon konferencia
központ megvalósítása is folyamatban van. A nyertes pá|yáző köteles a konferencia központ kivitelezőjével
egyeztetni és a munkálatokat összehangolni.

A

szálloda, a mélygarázs valamint az ingatlanon külön beruhazásként megvalósuló konferencia központ
kívant működtetési formáj a a tátsasház.
II.1.2. Az Ingatlanok általános ismertetése:

AzIngat|anok Balatonftireden, az egykori Huray piacon éshozzá kapcsolódó területen helyezkednek el. A
Huray utca felől nyitott. Az Ingatlanokon jelenleg parkoló, valamint zöldncivényzet, illetve különböző
típusúfak találhatók.

A

villany- és vízel|átás közműháIőzatről

történik, a keletkező szennyvíz pedíg a közcsatomába kerül

elvezetésre.

Az Ingatlanok beépítésiparaméterei:

Az Ingatlanokra vonatkozó jelenlegi szabályozási tervi előírások:
12215 hrsz:

ovezetmegnevezése: településközpont vegyes terület

Területén kereskedelmi szálláshely (szálloda épület) és mélygarázs helyezhetők el. Beépítésimódja
ziírtsorú, legfeljebb 60 %-os beépítettséggel.A megengedett építménymagasság 6,0 és I2,5 méter közötti
lehet, a minimális zöldfelületi arány 30 %,
Megengedett legkisebb telekméret 2.500 m2.

ll712hrsz:
Övezet megnevezése : parkolóterület
Területén méIy garéns helyezhető el.

Mewalósítandó létesítménvek

A

pályazati kiírásban jelölt földterületen minimum 50 (ötven) szobás és 4 csillagos szálloda és mélygarázs
me gépítése,a ho zzá tarto ző kiszo 1gáló e gysé gekkel e gyütt.

A

páIyaző feladata a rendelkezésre áI1rő közműkapacitások felméréseés annak tisztánása, hogy a
beruházáshoz sztikséges, általa igényelt közmrikapacitásokat a közmtí üzemeltetők tudjak-e biztosítani.
Hálőzatfejlesztés esetén aháIőzatfejlesztési hozzájáru|ás megfizetése a nyertes pályaző kötelessége.
II.1.3. A hasznosítás jogi feltételrendszere

BalatonÍtired Város Önkormanyzata a cél megvalósítása érdekébena mindenkor hatályos jogszabályi
keretek között az alábbiakat váIla|ja az A1án|attevővel, mint nyertes páIyázőval együttműködve:

_

A tulajdonos az Ingatlanok hosszú távú hasznosítását tervezi úgy, hogy a földteriilet tulajdonjoga
Balatonftired Varos Önkormányzatának tulajdonában marad. Az Önkorményzat az Ajánlattevő
által létesítettfelépítményekmindenkori tulajdonosa számétra legkésőbb az Ajan|attevő éltal
létesítettéptiletek megvalósítását követő 30 évig földhasználati jogot biztosít. Az ingatlanokon
megvalósítandó építményönálló forgalomképes felépítménykéntaz ingat|an-nyilvántartásban a
hasznáúatbavételi engedély kiadását követően feltüntetésre kerül.

-

A megvalósítást követő

15 év után Balatonfüred Város Önkormányzatajogosult megszerezni a
felépítményektulajdonjogát a benrttázás bekerülési értékének50%-ért 30 év letelte után a

felépítményektulajdonjoga térítésmentesenBalatonfüred Varos Önkormanyzata tulajdonába
kerül.

Az

onkormányzat az Ingatlanok tekintetében ftjldhaszná|ati és ráépítésijogot kíván értékesíteni.Az
Ajanlattevőnek az egyösszegű ráépítésijog, valamint a földhasznáIatijog ellenértékétkülön bontásban kell
megadnia. Az egyösszegí dij részletekben történő megfizetésére Balatonfüred Viíros Önkormrínyzata
lehetőséget biztosít, azzal, hogy a részletek évente a KSH á|tal közzétett hivatalos infláció mértékével
növekednek.

Az

egyösszegű ftildhasználati díjon felül az Önkormányzat évente fizetendő ftjldhasználati díjat is
meghatároz, melynek összege 1.000.000,- Ft + áfa' amely 2023.január 1. napjától kezdődően a KSH által
közzétett hivatalos infláció mértékévelnövekszik.

A

beruhrázás befejezésekor az Ingatlanokon találhatő t$ épületek létesítéseesetén a nyertes Ajánlattevő
felttinteti az önállő tulajdonú felépítményeketaz ingatlan-nyilvántartásban.

Az

az

Ingatlanokon elhelyezhető épületek megtervezéséről saját költségén kell
gondoskodnia. Az engedélyőzési terveket a kérelem benyriitasa előtt BalatonÍtired Varos Önkormárryzata
Íelepülésfejlesztési,környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságával, valamirú a 23l2014.(XI.18.)
önkormanyLati rendelet alapján a polgármestemel véleményeztetnikell' Az Ajanlattevő készítiel a
részletes berlházási progiamot, meghatározza az, ütemtervet, költségbecslést, megtervezi a
projektfinanszirozást, uulu.nint végzi aberuházás szervezését, szinkronban a pályazatbanval|alt befejezési
Ajránlattevőnek

hataridővel.

A befejezés vállalt határideje nem

lehet későbbi, mint 2022. december

3

l . napja'

Az engedélyezési, valamint kiviteli tervdokumentáció elkészíttetésea nyertes pá|yénő feladala' Az építési
engedólyezási tervdokumentáció készítésesorán a nyertes pályazőnak az Önkormányzat
Településfej lesztési Bizottságával fo lyamato san e gyeztetnie kell.
II.1.4. A meevalósításra váró feilesztési feladatok:

Apá|yaző,mint ráépító az épilete(ke)t koteles az általavállalt határidőre, az Önkormányzatkijelölt
biiottsága á|tal jőveűtagyott engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció alapján megépíteni.
A projekt megvalósít ására _ a pályázat részeként_ készüljön részletes beruházási program' amely a
-u'"át i tarta|mat (helyszínraj zot, |átványtervet, beépítendő alapterületet stb.), a szereplőket, az
ütemtervet és az Önkormányzat számára je|entkező várhatő bevételekettartalmazza
A pályázatnak tartalmaznia kell, hogy a ráépitésiés ftjldhasználatijog megváltásaként fizetendő
díjia milyen összeget kíván megfizetni a pályázó az Önkormányzat részére.A pályénonak az
építkezésmegkezdés éig igazolnia kell, hogy a beruházáshoz szükséges pénziigyi fedezettel
rendelkezik.
A pályáző vállalja, hogy amennyiben az általa felépítendő épületegyüttes műszaki átadása, a
pá|yéaatban vállalt, majd a megkötendő szerződésben rögzített hataridőre nem realizálődik, ttgy u
Önkormány zat felé napi 2 5 0. 0 0 0, -Ft kötbért köteles megfi zetni.

A

pá|yaző köteles a GINOP-7 |r9-l7 -2018-00022 számű pályázat keretein belül a Balatonfiired
beiterületi I22l5 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló négy évszakos rendezvényhelyszín kivitelezőjével
előzetesen egyeztetni és a munkálatokat összehangolni
Balatonftir ed, 2020. március 20.

dr. Bóka István
polgrírmester

