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Pemor6HELY B ERBEADASAnI

A NyiregyhiziBgyetem - vagyonkezel6k6nt - mint B6rbead6 az 6llamh6ztartdsr6l sz6l6 201,7. 6vi
CXCV. torv6ny, a nemzetivagyont6l sz6l6 2011. 6vi CXCVI. torv6ny, valamint az lllamivasyonnal
val6 gazdilkod6sr6l szolo 254/2007. 6. 4.) I(orm. rendelet alapjiln nyilt p6ly6zatot ir li a

kovetkez6 teriilet6nek b6rbead6sira:

Az egys6g adatai: Nyiregyh6zi Egyetem lizir6lagos vagyonkezel6s6ben l6v6 kozvetleniil az

6tl6t:kar csarnok mellett tal6lhat6kett6 Q) darab busz parkol6s6ra alkalmas

parkol6hely
Telephely, cim: H-4400 Nyfuegyh6za, S6st6i it31/b.
Funkci6: patkol6hely
Alapteriilet: 260 m2

A p6ly6zat alapjln a nyertes pilyS,zoval b6deti szerz6d6s keriil megkot6sre 1, 6v hatdrozott
rd6tanamn Q021. m6ius 04. napi6tol2022.ilprits 30. napj6tg).

A hat6lyos logszabillyok, valamint az egyeterr^vonatkoz6 szab6lyzatainak betart6s 86116 feladata.

B6rbead6 a b6deti iogviszony alatt szavatolja a parkol6hely zavartalanhasznllatilt.

Sz6khelyk6nt aB6116 nem jelenthettbe az ingatlant, de telephelyk6nt igen.

A B6rbead6 semmilyen felel6ss6get nem v6llal a b6relt glpjdrmfivek biztons6g6ra,kitmeg6vdsdta,

id6i6rilsi koriitm6nyek miatti kirosod6s6ra vonatkoz6an. P,6116 felel6s a g6piltmfivek
vagyonv6delm66rt, az azokbart bekovetkezett esetleges k6tokoz6s 6rt, B6.tl6 viseli a vis maiorb6l

ered6 k6rokat is.

86116 felel tovibb6, a b6rlettel osszefiigg6 esetlegesen bekovetkezett kornyezetv6delmi k6rok6rt

(benzinkifoly6s stb.), az ebb6l ered6 k6rt B6rbead6 r6sz6re koteles megt6riteni.

9,6115 koteles a legnagyobb gondoss6ggal birtokolni 6skorliltozds n6lkiil hasztlThatia a b6dem6nyt

azzal, hogy a teriileten 6rv6nyben I6v6 parkol6si rend megismet6s6re 6s beturtdsdra koteles.

I{orlitlanui felel6s mindazon k6r6rt,amely a fenti kotelezetts6g6nek megszeg6s6b6l sz6rmaztk.

86115 nem jogosult arra,hogy a teljes b6relt teriiletet alb6rletbe hatmadik szem6lynek tovlbbadia.

I(iir6 fennt artja jogit, hogy
a nyertes p6lyiz6 visszal6p6se eset6n ap|lydzat soron kovetkez6 helyezettj6vel kosson

szerz6dAst,

a p6lyizaa felhiv6st indokl6s n6lkiil visszavonhatja, a hivatkozott logszabillyokalzpi6n,
amelyr6lB6rbead6 a pllydzokat faxon, vagy elektronikus riton t6i6koztat1a,

a p6ly6z6 iltal kozolt adatokat ellen6tizze,

egy alkalommal legfeijebb 15 nappal meghosszabbitsa a pilyizathatdrid6t.

A pillydza:d aiilnlat 6rv6nyess6gi felt6telei:

o Pilydz6nak 6tl6that6 szewezetnek kell min6siilnie. A megkovetelt igazol6si m6d: erre

*-



vonatkoz6 nytlatkozat csatoldsa a pillyizathoz, a melllkelt minta szerint.

o Piiydz6val szemben (az 6l7ami vagyont6l szolo 2007.6vi CVI. torv6ny 25. $-6ba foglalt

l<tziro okok) az alabbr felt6telek nem 6llnak fenn:

25. S (1) Attrmi vagyon hasznositis 6ra t6ny,io szerz6d6.s nem kothet6 azzal, al<t

a) cs6d- vagy felszlmol6si eljir6s ,v6gelsz6mol6s, onkormdnyzattad6ss6grendez6.sieliilris alattill;
b) tev6kenys6g6t felfiiggesztette vagy akinek tev6kenys6g6t felfliggesztett|k;

f az ad6zis rcndj6r6t s2616 torv6ny szednti, hatvan napn6l r6gebben lej6rt esed6kess6gri

koztartozass al tendelkezik;

df az al6bbi brincselekm6nyek elkovet6se miatt biintetett el66letfi:

da) a 2013. jirnius 30-ighat6lyban volt, a Biintet6 'I'orv6nykonlwr6l sz6l6 7978. 6vi IV. ton 6ny

XV. fejezet VI. cim6ben meghat6rozott koz6let ttsztasilga elleni vagy XVII. feiezetlben

meghat6rozott gazdasiqi bfi ncselekm6ny,

db) a Bintet6 Torv6nykonl,vr6l sz6l6 2012. 6vi C. toru6ny XXVII. Feiezet6ben meghatltozott
korrupci6s bfincselekm6ny, XXXVIII. Fejezet6ben meghatirozott p6nz- 6s b6lyegforgalom

bintonsiga elleni biincselekm6ny, XXXX. Fejezet6ben meghatilrozott kolts6gvet6st k6rosit6

bfincselekm6ny, XL. Fejezet6ben meghatdrozott p6nzmosds, XLI. Fejezet6ben meghat6rozott

gazdilkodds rendj6t s6t6 bfincselekm6ny, XLII. Fejezet6ben meghat6rczott fogyaszt6k 6tdekeit

6s a gazdas6gi verseny isztasigdt s6rt6 brincselekm6ny vagy XLIII. Fejezet6benmeghat|rozott

tiltott adats zerz\s 6s az tnform6ci6s tendszet elleni brincselekm6ny;

ef gazd6lkod6 szervezetben vagy gazdasdgr t6rsas6gban vezet6 tiszts6g betolt6s6t l<tz6r6

foglalkoz6st6l eltilt6s hatillya alatt 61),, illetve akinek tev6kenys6g6t a iogt szem6llyel szemben

alkalmazhat6 biintet6jogi int6zked6sekr5l szol62001.6vi CIV. torv6ny 5. S (2) bekezd6se alapiln

a brosig j oget5s it6let6ben korl|tozta;

1f aUmi vagyon hasznosit6s 6ra L::inyr;J6 koribbi - h6tom 6vn6l nem r6gebben lez6rult -
eljirdsbanhamisadatotszolgilhatott,6sez6rtazeli6t6sb6ll,lrzittik.

A megkovetelt igazolisi m6d: erre vonatkoz6 nyrlatkozat csatol6sa a p6ly5,zathoz, a mell6kelt

minta szerint.

Erv6nyess6gi felt6tel tov6bbi a fenti felt6teleknek val6 megfelel6s 6s a sziiks6ges igazolis

benl'ujt6s6n tul az alilbbi nyrlatkozatok csatol6sa, adatok feltiintet6se a pillydzatbar:

A p6lyitz6 adatait (n6v, lakcim, levelez6si cirn, gazdasdgi tirsasig esetr6n c6g neve,

sz6khelye, k6pvisel6 neve),

al6:.uri si cimp 6ld6ny rni s olat6t,

c6g eset6n a villalkoz6 nyilatkozata ^t^ 
yonatkoz6an, hogy van-e folyamatban

v6kozdsbeiegyzl.si eliiltdsa (mell6kelt minta szerint),

a HUF-ban ftzetend6 havi b6rleti dij megieloldse,

a p ily 6zatt felt6teleket el foga d6 ny tlatkozat,

GDPR nyrlatkozat.

A minim6lis b6rleti dii m6t6ke: 15.000,-Ft /btsz/h6 +6fa

Behait6si dij: 20.000,- F t / 6v /busz

A b6rlem6ny helyszini bejdrdsilru 2021. 6pnhs 09-6n (p6ntek) 10.00 6r6t6l van lehet6s6g, tal6lkoz6s

az A 6piiiet pott|i|n.

Egy6b rendelkez6sek:

btrillat id6ponti a: 2021. ilPtrhs 26.

a b 116126 6l valamennyi p 6ly 6z 6 kisb ary elekttonikus 6ton kap tdi 6ko ztat6st,



s zerz 6d6skot6s : etedm6nyhirdet6s ut6t azonnal,
megkotend 6 szerz6d€.s tipusa: b6rleti szerz6d6s,
hi6nyp6tlis ra .van lehet6s69.

A pilyizat benyij t6s6nak m6dja, hat6rideje:

postai irton az alilbbi cimte: Nyfuegyh6zi Egyetem Kancell6tia , 4400 Nyitegyh6za, S6st6i
t.31/b.(Halk6n6 dr. Rudolf Eva kancell6r r6sz6re),

zlrtboit6kban ,,P6lyizat parkol6 teriilet b6d6s6re" felirat feltiintet6s6vel,

bead6si hatindS (be6rkez6s): 2021. lprits 21.

Apillydzat elbt6l6sa sor6n a p6ly6zatok tangsorol6sakor alkalmazand6 6rt6kel6si szempont:
- legmagasabb 6r.

Az ellen6rt6k telj esit6s 6re vonatkoz6 el6ir6s ok:
- B6116 k<iteles a b6rleti dijat havonta el6re, a h6nap 10. napj6rg, a B6rbeado 6ltal

kibocs6tott szilrrla alapi6n, a szimla k€zhezv6tel6t6l szilmitott 30 banki napon beliil
B 6rb ea d6 s z 6ml6j 6ra tort6n6 6tutal6s s al megfi z e tni.

- B6rl6t terheli valamennyi, az izemeltet6ssel osszefiigg6 egy6b kolts6g.

I(elt: Nyire gyhiza,2021. mircirt 1.9

,l- ,c
'r$ , u uD7

7. Alaprajz
2. Atlilthat6 s 6gi nyilatkozat minta
3. Nyilatkozat vlltozisbejegyz6sr6l minta
4. Nyilatkozat az illlarrrt vagyonr6l sz6l6 2OO7 .6vi CVI. tcirv6ny 25. $-iban foglaltkizfu6 okok fenn

nem 6ll6s6r6l
5. GDPR r/llatkoztt

N{e116kletek:


