
Vác Város Sportintézményei
pályázat útján 3 év határozott időre, bérbeadásra hirdeti

a strand területéhez tartozó, de a Szentháromság tér 1-3 sz. alatti külön bejárattal rendelkező
44 m2 alapterületű iroda helyiséget.

A pályázattal kapcsolatos tudnivalók az Uszodában illetve  
a www.vac.hu, és a www.vacisport.hu oldalakon az érdeklődők rendelkezésére állnak. 

Végezhető tevékenységi kör: irodai, üzleti vagy szolgáltatói tevékenység.
Műszaki állapot: megfelő
A helyiség közművekkel ellátott.
Megtekinthető: hétköznapokon, 8:30-14:30 óra között, Hoffmanné Bartus Margit  gazdasági ügyintézővel 
történő előzetes egyeztetés után. Tel.: 27/510-400 vagy 510-401.                                   
                                
Helyiség bérleti jogviszony kezdete: 2010. január 01. Vége: 2012. december 31.
Az ajánlott bérleti díj legalsó határa: 960.000,- Ft/év helyiség bérlet ÁFA mentes 80.000,- Ft/hó, havonta 
fizetendő. A bérleti díj minden év január 01-től az infláció mértékével emelkedik, először 2011. évben.
Kaució 2 havi bérleti díjnak megfelelő összeg, előre kell befizetni szerződéskötéskor!
Egyéb rendelkezések:
     1.    A tevékenység folytatásához szükséges kialakítás, átalakítás a bérlő költsége, illetve a szolgáltatás 
üzemeltetéséhez a berendezéseket saját beruházásként kell a helyiségben elhelyeznie.
     2.    A bérlőnek a szoltáltatás üzemeltetéséhez szükséges hatósági engedélyekkel, tanúsítványokkal, 
bizonyítványokkal rendelkeznie kell.           
      3.    A tevékenységgel összefüggésbe hozható közüzemi fogyasztás (villanyáram, víz) ellentételezésre kerül, 
külön díj ellenében.
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Pályázat
Pályázat  benyújtása: Vác Város  Sportintézményei  Orbán Ákos uszodavezetőnek címzett  "Iroda Pályázat" 
jeligével ellátott, lezárt borítékban. A borítéknak tartalmaznia kell a tevékenységi kör megnevezést, kínált havi 
bérleti  díj  összegét.  Cég  azonosítására  szolgáló  adatokat,  jogosultságokat  igazoló  iratok  másolatát, 
elérhetőségeket, telefonszámokat.

Megnevezés 2009. Idő Megjegyzés
Kihirdetés Nov. 11. - Uszodában, a www.vac.hu, www.vacisport.hu oldalakon

Leadási határidő Dec. 10. 09:45
A pályázat leadása az uszoda irodájában, H. Bartus Margitnál 
hétköznapokon, 8:30-14:30 óra között. Az átvett borítékokat átvétel ideje 
szerint regisztráljuk, iktatjuk.

Boríték bontás Dec. 10. 10:00 A Nyertes pályázót telefonon értesítjük.

Szerződéskötés
Uszoda iroda

Vác Ady E. stny. 16.
Dec. 11. 09:00

Nyertes  Pályázó, aki  a  következő feltételeknek megfelel.  Leadási  határidőig 
benyújtja pályázatát és abban a legmagasabb bérleti díjat jelöli meg. Továbbá a 
szerződéskötéskor  a  szükséges  engedélyeket,  iratokat  hitelt  érdemlően 
bemutatja, és a kaució összegét befizeti. 

Meghiúsulás Automatikusan a következő legmagasabb bérleti díjat kínáló pályázó lép a Nyertes Pályázó helyébe, 
ha az  nem köt szerződést. 
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