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Pilyiizati felhiv6s
Salg6tarjdn Megyei Jogri Vdros Onkormdnyzata (3100 Salg6tarjSn, Mfzeum

t6r

!.,

tov6bbiakban: Kiir6)
egyford ul6s nyilvd nos p6ly6zat keret6ben

hat6rozott id6re (5 6v) meghirdeti
Salg6tarjdn Megyei Jogri Vdros 0nkorm5nyzata tulajdondban l6v6 Salg6tarjAn 45O4 helyrajzi
sz5m0 489 mz teri.ilet(i, term6szetben Salg6tarjdn, Munkdcsy Mih5ly 0t 12. szdm alatti
j6tsz6h6z (a tovdbbiakban: 86rlem6ny) b6rleti szerz6d6s titj5n tort6n6 hasznositiisiit.
A 86rlem6nyrSl b6vebb informdci6t, valamint a nyilv5nos p5lydzati eljiirds r6szletes felt6teleit

6s kovetelm6nyrendszer6t a,,P5ly6zati t5j6koztat6" (a

tovdbbiakban: Tdj6koztat6)
tartalmazza. A piilydzaton va16 r6szv6tel felt6tele a Tdj6koztat6 megv6sdrlSsa (p6ly6zati
biztosit6k megfizet6se), melyre 2020. szeptember 29, napj{ig van lehet6s6g. A Tdj6koztat6,
100.000,- Ft megfizet6s6t kcivetSen Stvehet6 a Kiir6 Sz6khely6n (3100 Salg6tatj6n Mfzeum
t6r 1.) l6vd Polgiirmesteri Hivatal Vdrosfejleszt6si lroddjdnak titkSrs6gdn (ll. em. 235 iroda). A
pSlydzati biztosit6k StutalSssal r6hat6 le, melyet hitelt 6rdeml6en igazolni sztiks6ges a
Tdj6koztat6 5tv6tel6n6l.
A Tiij6koztat6 titoktartdsi nyilatkozat al{ir{sa ellen6ben, szem6lyesen vagy meghatalmazott

ftjdn vehet6 iit. A meghatalmazott koteles kdzokirattal vagy tigyv6d 6ltal ellenjegyzett
magdnokirattal igazolni k6pviseleti jogosultsdgdt, illetve annak terjedelm6t.
A Kiir6 a Tiij6koztat6 megvds5rl5s6r6l a p6ly6zo nev6re igazol5st Sllit ki, mely a pSlydz6nak
pSly6zathoz csatolni kell.

a

A pdly6zati biztosft6k nyertes PSly6zo esbt6n a b6rletidijdsszeg6be beszdmitdsra kertil. A Kiir6

a nem nyertes p6ly6zo r6sz6re a p6lydzatok elbiriilSsiit kovet6
kamatmentesen - a p6ly6zati biztosit6k 6sszeg6t.
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napon beltil visszautalja

-

Amennyiben a p:ily6z6 ajdnlati kdtotts6g6nek ideje alatt pSlyiizatdt visszavonja, vagy ha a
b6rleti szerzdd6s megkot6se a nyertes p6lydz6nak felr6hat6, vagy 6rdekkor6ben felmerrilS
mds okb6l hif sul meg, akkor a p5lyiizati biztosit6kot elveszti. Ap6ly6z6 a piilydzati biztosit6kot
elveszti akkor is, ha a mdr megkcitott szerz5d6s teljesit6se a p6ly5z6 felel5ss6ge miatt, vagy
6rdekkor6ben felmerti16 olyan okb6l hitlsul meg, amely6rt felel6s.

A

B6rlem6ny megtekinthetS 2020. szeptember 30-6n 6s 2020. okt6ber 07-6n id6pont
egyeztet6st kovetSen. lddpont az aliibbi telefonszdmokon k6rhet6 +36-20/544-1650 vagy
+36-32/422-395. A p6ly6zat2O2O. okt6ber L5. napjiiig adhat6 be.
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Salg6tarjdn , 2020. augusztus 27.
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