Felhívás tó hasznosítására

Bükkösd Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Ajánlatkérő) felhívást ír ki a tulajdonában
álló Bükkösdi -tó (kivett halastó 0252/2 hrsz) legalább 5 évig tartó határozott idejű haszonbérbe
adására.
1. Az Ajánlatkérő megnevezése: Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2. Az Ajánlatkérő székhelye: 7682 Bükkösd, Kossuth Lajos u. 48.
3. Az Ajánlatkérő képviselője: Homann János polgármester
4. Az Ajánlatkérő egyéb adatai: 0630/667-18-41
5. A pályázat elbírálója: Bükkösd Községi Önkormányzata Képviselő-testülete
6. A haszonbérlet tárgya:



víztérkód: 02-044-1-5
1. mellékletben található vázrajz szerint

7. A pályázat benyújtásának helye és ideje:




2022. július 25.
A pályázatokat papír alapon kérjük benyújtani: személyesen vagy postai úton (7682
Bükkösd, Kossuth Lajos u. 48.)
A pályázatokról a kiíró Önkormányzat a következő képviselő-testületi ülésen dönt,
fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázatot indokolás nélkül visszavonja,
érvénytelennek vagy eredménytelennek nyilvánítsa, vagy eredményhirdetés nélkül új
feltételek megállapításával új pályázatot írjon ki.

8. A részvétel feltételei:


Ajánlattevő felelősségvállalás mellett vállalja az üzemeltetési szabályzatban rögzített
üzemeltetési, fenntartási és karbantartási feladatok teljes körű ellátását beleértve az
árvízvédelmi műtárgyak gondozását.



Ajánlattevő felelősségvállalás mellett vállalja továbbá, hogy folyamatosan biztonságos
állapotban tartja a közjóléti eszközöket.



Ajánlattevő vállalja a zöldterületek teljeskörű gondozását.



Ajánlattevő vállalja a mindenkor hatályos jogszabályban foglalt halgazdálkodásra
vonatkozó kötelezettségei maradéktalan teljesítését



Ajánlattevő a megajánlott bérlet díjon kívül, a közüzemi díjak fizetésére is
kötelezettséget vállal.
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Ajánlattevő biztosítja azon horgászok számára a horgászati lehetőséget, akik régóta
kötődnek a tóhoz, alapítóknak tekinthetők (pl. akik a tó megépítésében és eddigi
működtetésében aktív szerepet vállaltak)



Ajánlattevő tudomásul veszi a tó jóléti funkcióját, vállalja, hogy az önkormányzat
minden ilyen jellegű tevékenységét tűri a területen.



Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy amennyiben Ajánlattevő ajánlata az
ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem felel meg, úgy Ajánlatkérő Ajánlattevő
ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.

9. Az Ajánlatnak tartalmaznia kell:


az Ajánlattevő nevét,



az Ajánlattevő által megajánlott éves bérleti díj összegét (HUF),



az Ajánlattevő fejlesztési terveit a tó és környezete közjóléti célú fejlesztésére, azzal,
hogy tudomásul veszi, hogy az általa pótolt régi, illetve beszerzett új eszközök, illetve
bármilyen fejlesztése nyomán létrejövő vagyontárgy, épület, építmény az ajánlatkérő
tulajdonába kerülnek.



esetleges egyéb vállalásait,



az ajánlattevő által fontosabbnak tartott szerződéses rendelkezéseket



a jognyilatkozat tételére jogosult vezető nyilatkozatait arról, hogy
a) elfogadja az ajánlattételi kiírásban foglalt feltételeket,
b) a megajánlott bérlet díjon kívül, a közüzemi díjak fizetésére is kötelezettséget

vállal,
c)

elfogadja a bérleti díjak minden év január 1-jei határnappal, a KSH
által megállapított fogyasztói árindex mértékével történő emelhetőségét,

10. A pályázat elbírálásnak szempontjai:


fejlesztési terv, illetve elképzelés



a pályázó által megajánlott éves bérleti díj (HUF);



a meglévő eszközállományon felül vállalt, a Kiíró tulajdonába kerülő eszközpótlás
értéke



egyéb szempontok (pl. felajánlott többletszolgáltatás)

11. Egyéb tudnivalók:


A pályázatokról a kiíró Önkormányzat a következő képviselő-testületi ülésen dönt,
fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázatot indokolás nélkül visszavonja,
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érvénytelennek vagy eredménytelennek nyilvánítsa, vagy eredményhirdetés nélkül új
feltételek megállapításával új pályázatot írjon ki.


A pályázó az ajánlathoz a pályázat eredményéről való értesítés kézhezvételétől
számított 30 napig kötve van. Amennyiben a nyertes pályázó a bérleti szerződést nem
köti meg, vagy ajánlatától visszalép, a kiíró jogosult a soron következő pályázóval
szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni. A pályázat során csak azok a pályázatok
kerülnek elbírálásra, amelyek a részletes pályázati kiírásnak megfelelnek.



A döntés eredményéről nyertes pályázó értesítést kap. Szerződéskötés az értesítéstől
számított 30 napon belül történik.



Az eljárással kapcsolatban érdeklődni lehet: Bükkösd Községi Önkormányzat
Polgármesterénél a 4. pontban írt telefonszámon.

Záradék: A jelen ajánlattételi felhívás Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
65/2022. (VI.30.) BKT számú határozatával került elfogadásra és jóváhagyásra
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1. melléklet
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