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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

a 9221 Levél, Fő u. 7. szám alatt található IRODAHÁZ bérleti jogviszony keretében történő határozott 
2022. december 31-ig tartó hasznosítására 

Ajánlatkérő:  

Levél Községi Önkormányzat (9221 Levél, Fő u. 10. adószám: 15727945-2-08) 

Ajánlatkérés tárgya:  

Levél, Fő u. 7. sz. alatt található IRODAHÁZ bérbeadása, határozott 2022. december 31. napjáig történő 
időtartamra. Az ajánlattevő törekszik arra, hogy a bérlők a bérleményt 2020. március 01. napjáig 
birtokba vehessék.  

Ajánlatkérés jellege:  

Nyílt 

Ajánlattevők köre:  

bármely személy részt vehet: 

a) cselekvőképes belföldi, vagy külföldi természetes személy, 
b) egyéni vállalkozó 
c) belföldi vagy külföldi jogi személy (gazdasági társaság), 

aki a kiírásban szereplő határidőben ajánlatot nyújt be. 

A természetes személy, és a részvételével, vagy ügyvezetése alatt működő gazdasági társaságot az 
ajánlattétel során egy ajánlattevőnek kell tekinteni. 

Ajánlattétel hivatalos nyelve:  

az ajánlatokat magyar nyelven kell benyújtani 

Az üzlethelyiség műszaki kialakítása: 

Az üzlet használatra készen kerül átadásra. A közüzemi díjak (villany, víz- és csatornadíj, kommunális 
hulladék stb.) bérlőt terhelik. 

A bérlemény pontos műszaki paraméterei egyeztetendők az ajánlatkérővel.  

Egyéb tájékoztatás:  

A bérleményben folytatni kívánt tevékenységhez a szükséges hatósági engedélyek, igazolások és egyéb 
dokumentumok beszerzése a bérlők kötelezettsége saját költségükön.  

A bérlemény működőképessé tétele, az ezzel összefüggő munkálatok elvégzése és költségei a bérlőt 
terhelik bérbeszámítási igény nélkül. A bérlemény berendezéseinek kialakítása, karbantartása, javítása 
is bérlőt terhelik. Az átalakítási munkák megkezdéséhez a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása 
szükséges. A későbbiek során is a bérbeadó írásbeli és előzetes hozzájárulása szükséges a 
bérleményben bármely átalakítási és felújítási munkák elvégzéséhez.  

Bérleti díj és közüzemi díjak: 

Az irodaházra vonatkozó minimálisan felajánlható bérleti díj 90.000.-Ft/hó.  
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Bérleti díj: az ajánlattételt követően elfogadott díj 

A bérlő által fizetendő közüzemi díjak összege az egyes szolgáltatások vonatkozásában mérőórák 
alapján kerül megállapításra.  

Az ajánlat tartalma:  

a.) az ajánlattevő neve, címe, telefonos és elektronikus elérhetősége (gazdálkodó szervezet 
esetén elnevezése, székhelye, képviselőjének neve, elérhetősége) 

b.) a bérleti díjra vonatkozó ajánlata 
c.) tervezett tevékenység leírása 

Az ajánlatok benyújtásának módja és határideje: 

Az ajánlatok benyújtása benyújtható e-mailben: polgarmester@level.hu, illetve a Polgármesteri 
Hivatal emeletén (9221 Levél, Fő u. 10.) ügyfélfogadási időben.  

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2020. február 21. 12.00 óra.  

Az ajánlatok kiértékelése: az ajánlatok kiértékelése a benyújtására megállapított határidő lejáratát 
követően 2020. február 28-ig Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által kerül kiértékelésre. 
A kiértékelés zárt eljárás keretében történik, a bontáskor az ajánlattevők nem lehetnek jelen.  

Érvénytelen az ajánlat, ha: 

a) azt a határidő után nyújtották be,  
b) az ajánlat a bérlő által végezni kívánt tevékenységet, vagy a megajánlott bérleti díjat nem, vagy 

nem pontosan tartalmazza, továbbá, ha ajánlatát bármilyen feltételhez köti,  
c) a megajánlott bérleti díj irreálisan alacsony összeg.  

Az ajánlattételből kizárásra kerülnek a következő személyek:  

- aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll, 
- akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van,  
- akinek az ajánlat kiírója felé a beadási határidő lejártakor tartozása áll fenn. 

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy az eljárás során az érvényesen benyújtott ajánlatok ellenére 
is, az ajánlattételi eljárást irodahelyisége vonatkozásában indokolás nélkül eredménytelenné 
nyilváníthassa.  

Az ajánlatok értékelését a képviselő-testület végzi a benyújtási határidőt követő 8 napon belül. Az 
érvényesen benyújtott ajánlatok közül az ugyanazon üzlethelyiségre benyújtott ajánlatok közül az 
összességében legelőnyösebbnek minősített személy nyilvánítható nyertessé.  

A bérleti szerződés megkötése: 

A nyertes ajánlattevő az eredményhirdetését követő 8 napon belül köteles a Levél Községi 
Önkormányzat által készített bérleti szerződést megkötni, valamint a szerződés aláírásával egyidejűleg 
2 havi bérleti díj összegével megegyező óvadékot a Levél Községi Önkormányzat részére megfizetni.  

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a bérleti szerződést az eredményhirdetést követő 8 napon belül 
nem köti meg és/vagy a bérleti díjat a szerződéskötéskor nem fizeti meg, abban az esetben a második 
legelőnyösebb ajánlatot tevő nyer jogosultságot az általa ígért bérleti díj ellenében – szintén 8 napon 
belüli szerződéskötéssel és fizetéssel – a bérleti szerződés megkötésére. Egyebekben a nyertes 
ajánlattevőre vonatkozó szabályok a második legelőnyösebb ajánlatot tevőre is megfelelően 
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irányadók. Ha a második legjobb ajánlatot tevő sem teljesíti szerződéskötési és fizetési kötelezettségét, 
akkor az érintett üzlethelyiség vonatkozásában a jelen felhívás eredménytelenségét kell megállapítani. 

 

Levél, 2020. február 03. 

                                                                                                                          Levél Községi Önkormányzat 
                                                                                                                                      ajánlatkérő   


