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I.

Vers eny tár gy alási felhívá s
és a versenytárgyalás eljárásrendje

Felhívás ingatlan versenytárgyalás keretében történő értékesítésére

Ebes Községi Önkormányzat(42II Ebes, Széchenyi tér !., a tovabbiakban: Önkormányzatvagy
Ajánlatkérő) Ebes Község Polgármesterének 1312020. (XII. 17.) számű határozata alapján
versenytárgyalás keretében történő értékesítésre meghirdeti az Ebes belteni|et 625143 helyrajzi
szítmú kivett, ipartenilet megjelölésű ingatlan telekalakítást követően kialakuló hozzávetőIeg
33.000 m2-es részét. Az ingatlan értékesítési irányára (legalacsonyabb elfogadható ajánlat)
6000.-Ft+ÁFA/m2.

1.

Az aiánlatok benyúitásának módia és határideie

A megajánlott vételárat, és az ingatlanon megvalósítani kívánt tevékenységheruházás
részletes ismertetését is magába foglaló (lásd: III. pont), a képviseletre jogosult által
cégszerűen aIáírt ajánlatokat egy eredeti példányban, papír alapon, zárt boÁtékban kell
benyújtani az Ebesi Polgármesteri Hivatal Titkárságán, ügyfélfogadási időben (4211 Ebes,
Széchenyi tér 1,.,hétftjn 8-I2 őra,szerdán8-I2 őravalamint I3-I7:30 óra, csütörtökön 12-16
óra, pénteken 8-1 1 óra).

Az ajánlatok beérkezési határidej e2021. január 22. péntek 11:00 óra

Ajánlattevő az ajánlatéhan nyilatkozni köteles arról, hogy az ajínlatát legalább 202I. március
1 5. napj áig fenntartj a.

Ajánlattevő az ajánlat benyújtásával feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal
annak elfogadására, hogy nyertes ajánlattétel esetén az tngatlan tulajdonának átnlházásarőI
szóló okiratb an az Önkormányzat visszavásárlási joga a telekalakítást követően alűrandő
végleges adásvételi szerződés megkötésének napjától számított öt évig. A visszavásárlási ár
a nettó eladási árnak megfelelő bruttó összeg. A visszavásárlási jog gyakorlásával
kapcsolatos feltételeket a III. pont tartalmazza

A nemzeti vagyonról szőlő 2011. évi. CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése kimondja, hogy
helyi önkorrnányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az éúlamot minden más
jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Ajánlattevő az ajánlat benyújtásával
egyidejűleg feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettségetváIlal annak elfogadására,hogy a

tárgyi ingatlan értékesítésére irányuló végleges adásvételi szerződés kizárőlag abban az
esetben lép hatályb a,ha aMagyar Áttam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkez eIő Zrt.
az á|Iamot megillető elővásárlási jogról a törvény áItaI előirt módon írásban lemond.

Az érvényes ajánlat feltétele, hogy az Ajánlattevő igazolja aköztartozás mentességét, Az
ígazolásmódja: az Ajánlattevő szerepel aköztartozásmentes adózók adatbázisában (KOMA)
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- az Aján|atkérő a bontás napján ellenőrzt, vagy az ajánlatéhoz csatolja Nemzeti AdÓ- és

Vámhivatal által 15 napnál nem régebben kiállított a köztartozásmentes adőzői minőségrŐl

szőlő igazolást

A páIyázathoz csatolni kell a képviseletre jogosult személy cégszerűen aláírt nyilatkozatát

arról, hogy avállalkozás a 201 1. évi CXCVI. törvény szerinti íLtláthatő szervezetnek minősÜl.

A pá|yázathoz csatolni kell gazdá|kodő szewezet, 30 napnál nem régebbi eredeti

céglivonatát, és az ajénlatot aláírő képviseletre jogosult személy 6 hónapnál nem régebbi

eredeti aláir ási címp éldányát.

Apályázathoz csatolni kel| az arra vonatkozó nyilatkozatot,hogy az ajénlatmely része Űzleti

titok.

10. A pályá zathoz csatolni kell az arra vonatk oző nytlatkozatot,hogy az ajánlatmely inforrnációi

toiottretOt< a többi ajtnlattevővel (ide nem értve a törvény erejénél fogva kötelező kÖzlés aIá

eső adatokat);

il. Aiánlati biztosíték

1. Az ajén|atok benffitásával egyidejűleg, de legkésőbb a benyújtásihattmdő utolsó napjáig a

-"gá3ánlott nettó vételár I}oÁ-ának megfelelő mérlékű ajánlati..bíztosíték megfizetése is

szutseges. Az ajánlati biztosítékot átutalással Ebes Községi Onkormányzat 59900036,

III2448I számű bankszámlájárakellbeftzetni, a közlemény rovatban fel kell tÍintetni a

páIyáző nevét, és az ,fjánlati biztosíték 625/43" szöveget.

2. Az ajánl,ati biztosítékot a felhívás visszavonása vagy az ajánlat érvénytelenségének

megaÍIapltasa esetén, illetőleg, haaszerződéskötés az Ajánlatkérőnek felróható okbÓl hiúsult

me g ) az Onkorm ány zat v is szatéÁt|

3. Nem jár vissza az alánilatl biztosíték, ha az a versenytárgyalási eljárás eredményeként

megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, tovihbá akkor sem,ha az

Ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtaiarna alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés

megkötése neki felróhatő vagy az ő érdel<körében felmerült más okbó1 hiúsult meg.

4. A nyertes dánlattevő esetében abefizetettbiztosíték avételárbabeszémitásra kerÜ1, azonban

ha a szerződéskötés neki felróható vagy érdekkörében felmerült más okbÓl hiúsul meg, a

biztosítékot elvesái. Az e\veszetJ biztosíték Ebes Községi Önkorm ányzatköltségvetését illeti
meg.

További feltételek:

Az Önkorm ányzat az qánlatíbiztosíték után kamatot nem fizet. 
'

Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy az eljárást az aján|att kötöttségtrtolsó napjáig

eredménytelennek nyilváníthatj a;
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3. Az Önkormányzat fenntarlja a jogot, hogy a nyertes

versenytargyalási eljarás során sorban következő
aj án|attev ővel kö s sön szerző dést;

ajénlattevő visszalépése esetén a
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó

ajánlatok benffitására megjelölt

'versenytárgyalási eljárás lezírását
telekalakítást engedélyező végleges

4. Az Önkormányzat a versenytárgyalásl, fe|hívást az

hatái:Ldőig indokolás nélkül visszavonhatj a.

5. Nyertes Áiánlattevő köteles az Önkormányzatta| a

követő 30 napon belül előszerződést kötni, tovabbá a



határozat Önkormányzat áltdrikézhezvételét követő 30 napon belül végleges adásvételi
szerződést kötni.

6, Az éwényes ajánlattétel feltótele, hogy az Alánlattevő legalabb 5000 m2 alapterűlehí -
építményadó alól nem mentes - építményt is magában foglaló beruhíuást valósít meg a
tárgyi ingatlanon az adásvételi szeruődés megkötését követő 5 éven belül. A beruházás
megvalósításának elmaradása esetére az adásvételi szerződésben kikötésre keri| az
Onkormányzat visszavásárlási jogu, amelynek ingatlannyilvántartási bejegyzéséhez
Ajánlattevő kifejezetten hozzájárul, Az Onkormányzat a visszavásárlási jogát abban az
esetben is gyakorolhatja,ha az adásvételi szerződés megkötését követő 2 év 6 hónapon belül
a vevő nem rendelkezik a jelen pontban meghatározottberuházás keretében megvalósítandó
építmény végleges építési engedélyével.

IV. Az aiánlatok bontása

1. A benyújtott ajánlatok bontására 2021. január 25. napján 13:00 órakor kerül sor az Ebesi
Polgármesteri Hivatalban. A bontáson az ajánlatot benyújtó vállalkozás képviselője köteles
személyesen r észt venni.
Tovabbi információ az 52l565-048-as telefonszámon, Szabóné Karsai Mária
polgármestertől kérhető.

v. A versenvtárgyalás lebonvolítása

1. Az ajánlatok beérkezése során az ajén|atot tartalmazó bofitékra rá kell vezetni az áNéteI
pontos időpontját. Beérkezett ajánlatok felbontása zártkörűen vagy nyilvánosan történhet.

2. Az ajtnlat(ok) nyilvános felbontásánál ismertetésre kerül:
a) ajánlattevő(k) neve, cégneve, székhelye,
b) az ajánlat lényeges elemei: (pl: megajánlott vételár, megvalósítani kívánt beruházás).

3. A kiíró az ajánlatok felbontása után köteles megállapítani, hogy az qénlatok közül melyek
érvény.telenek. Ervénl elen az qénlat,ha:
a) azt az qánlat benyújtásárameghatározotthatáidő eltelte után nyújtották be,
b) aznem felel meg a versenytárgyalási felhívás I-III. pontjaibanrögzitett feltételeknek.
c) a benyújtott ajánlatban meghatározott beruhéaás a tárgyi ingatlanon jogszabályi előírás
vagy hatósági döntés alapján nem valósítható meg.

Az érvénytelen ajánlatot tevők a versenytárgyalás további szakaszában nem vehetnek részt.

4. Eredménytelennek nyilvánítható a versenytárgyalás:

a) ha egyetlen qánlattevő sem tesz a versenytárgyalási felhívásban meghatározott
feltételeknek me gfelelő aj ánlatot.
b) ha nem nyújtottak be ajánlatot,vagy ha a benffitott ajánlatok mindegyike érvénytelen.

5. Aversenytárgyaláslebonyolítása

5.1. A versenytárgyalás lebonyolításáért ajegyző fe|el.
5.2. Több qánlat benyújtása esetén együttes versenytárgyalásra akkor kerülhet sor, ha ehhez

valamennyi ajánlattevőhozzájárul. Ellenkező esetben az ajánlattevőkkel külön-külön kell
tárgyalni.

5.3. A versenytárgyalásról jegyzőkönyvet kel1 készíteni és 5 munkanapon belül valamennyi
qínl,attevő részere meg kell küldeni.



5.4. Az qánlattevő(k) a tárgyalások során korabbi ajanlatukhoz képest csak ugyanolyan, vagY

az Önkorm ányzatrészére kedvezőbb ajánlatot tehetnek,

6. Az ajánlatok elbírálása

6.I. Az ajánlatok közü1 az összességében legkedvezőbb feltételeket tartalmazŐ, megalaPozott

ajánlat mellett kell dönteni.
6.2. Ha az ajanlat(ok) elbírálása során bizonyos kérdések tísztiaása szÜkséges, aZ

Önkormányzatazqfutlattevőktőlfelvilágosítástkérhet,
6.3. A tárgyalás leiárását követően az ajanlatok elbírálásaról, a versenYtátrgYalás

eredményességéről vagy eredménytelenségéről Ebes Községi ÖnkormánYzat KéPviselŐ-

testiilete által énrvhá"oiihutárkörben a polgármester dönt, és a dÖntésrŐl a soron kÖvetkező

ülésen a Képviselő-testiiletnek beszámol,

6.4. Adöntésről az ajánlattevőket a Polgármester írásban 3 munkanapon belÜl értesíti.
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