PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Balatonföldvári Nonprofit Kft mint kizárólagos üzemeltető nyilvános licites pályázat útján
meghirdeti hasznosításra a Balatonföldvár, Rákóczi u. 28-31 hrsz. alatti önkormányzati
tulajdonú Nyugati strandi területeket.

A bérbeadás 2022. június 01-től 2022.augusztus 31 -ig tartó határozott időtartamra szól.

Tevékenység megnevezése
Főtt kukorica mozgóárusítása
Vizi járműkölcsönzés

Bérelhető helyek
száma
1 db
1 db

Bérbe adott
Meghatározott
terület nagysága minimum bruttó bérleti díj
2 m2
121 529 Ft
20 m2
1 651 000 Ft

Pályázati feltételek:
Pályázatot nyújthat be az a magán és jogi személy, aki a pályázati feltételeknek megfelel, a
feltételeket elfogadja.
Amennyiben egy helyre több, érvényes pályázat érkezik be, úgy a bérleti díj
meghatározásához liciteljárásra kerül sor. A licit kezdő összege a beérkezett ajánlatokban
vállalt bérleti díj legmagasabb összege. A liciteljáráson az a pályázó vehet részt, aki a 2022.
évre vonatkozó bérleti díj l e g a l á b b m i n i m u m összegét a Balatonföldvári Nonprofit
Kft strandüzemeltetési számlájára 11743040-27300509-00000000 befizette 2022 május 23-ig.
A befizetendő bérleti díj összege pályázati biztosítéknak minősül.
A liciteljárás során a licitlépcső :
főtt kukorica mozgóárusítása esetében 3.000 Ft
vizi járműkölcsönzés esetében
50.000 Ft
összegben kerül meghatározásra.
A 2022. évi bérleti díj a szerződéskötéssel egy időben fizetendő.
Az ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap (A pályázó 30 napig vállalja az ajánlatában szereplő
bérleti díj fenntartását).
Kizáró okok:
Pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárásból kizárja azokat a pályázókat,
akik a korábbi pályázati eljárásban a szerződéskötés előtt visszaléptek illetve visszavonták
ajánlatukat.
A vízi jármű kölcsönzés tevékenység esetében pályázat kiírója csak a vízibicikli, kajak,
sup eszközök bérbeadására vonatkozó pályázatot tudja elfogadni.
Pályázat benyújtásának helye és módja:
A pályázatot írásban, zárt borítékban, személyesen vagy postai úton, ajánlott formában kell
benyújtani az alábbi címre:
Postai úton: Balatonföldvári Nonprofit Kft
8623 Balatonföldvár Pf:19
Személyesen: Balatonföldvári Nonprofit Kft
8623 Balatonföldvár Erzsébet utca 50 /kilátó/ 17-óráig
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázó nevét, címét, pályázni kívánt tevékenység
megnevezését, illetve azt, hogy a „Bontási határidő előtt felbontani tilos!”

Beérkezési határidő:
2022. május 23. (Hétfő)
A postára adás legkésőbbi időpontja: 2022. május 21. (a postai bélyegző dátuma)
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• A pályázó nevét, címét, elérhetőségét.
• A vállalt bérleti díj összegét,
• A tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát,
• Továbbá a pályázó nyilatkozatai a pályázati felhívás mellékletei szerinti formában és
tartalommal. Letölthetők: https:// balatonfoldvarinonprofitkft.hu/palyazatok/

A beérkezett ajánlatok bontásának időpontja: 2022. május 24. kedd 10.00 óra
Bontás és licitálás helye:
Balatonföldvár, Erzsébet u. 50.
/kilátó/
Szerződéskötés időpontja és helye: a bontási és liciteljárást követően a helyszínen

Részletes felvilágosítás az alábbi telefonszámon kérhető: +36-20-327-8787.
A területek megtekintése előzetes telefonos egyeztetés alapján történhet.
Balatonföldvár, 2022. május 06.

