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PALYAZATI HIRDETMENY

Balassagyarmat Varos Onkormany zata pilyir:ati eljrlr6s keret6ben AJ<NLATOK bekdrdse
{ttjdn meglllrdeti az d*orminyzat tulajdon6ban l6v6 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. 8. sz6m alatt
l6v6 1614 hrsz-on nyilv6ntartott ingatianon i6v6 Maddch Filmszinhdzat (mely magdba
foglalja a fJJmszir:hinat, pizz6ri6t, sdrdz6t 6s egy rakttroztts c6lj6ra hasznosithat6 lak6st) 6s a
hozzitarloz6 6116-6s forg6eszkdzdket iizemeltet6sre, megtekintett 6llapotban az alitbbi
felt6telekkel:

- az ingatlant tov6bbra is filmszinhfuk6nt, varosi kdzdss6gi t6rk6nt,
rendezv6nykdzpontk6nt kell mrikddtetni, minimum napi h6t el6adrissal,
mindennapos nyitva-tart6ssal

- az izemeltet6 kdteles a Filmszinhin helyis6geinek 6s a hozzA Iartoz6,
iizemeltet6sre ritadott 6ll6-6s forg6eszkdzdk haszn6lata ellen6rtdkek6nt 6vi
1.500.000 - Ft + AFA bdrleti dijat fizetni. mely kii16n meg6llapodds alapjdn
teljesithet6 az lnkorminyzat ( 6s int6zm6nyei) r6sz6re kdz6rdekb6l nyijtott
kulturdlis szolg6ltat6sok biztosit6stival is.

Az ilzemeitet6si szerz6d6s hatarozott id6re,2017. december 31-ig kiithet6.

Az ajinlatkdt6 elvar6sa, hogy az 6ltala elnyert, art mozi i2emeltet6s6re vonatkoz6 piiyiaat -
mely tartalm6nak ismertet6s6t a pLlyinali dokumentrlci6 mell6klete tartalmazza -
eredm6nyek6nt beszerz6si keriil6 vetit6gdp iizembe helyez6sdhez sztiksdges kiad,isokat
(bele6rfve a helyis6gben elv6gzend6 munkiflatokat is, mel1,r61 r6szletes t|jlkoztatas a felhiv6s
mell6kletek6nt keriiJ meghat6roz|sra) az i.izemeltet6 kdltsdge. Amennyiben ennek k<iltsdge

meghaladja az 6ves bdrleti dij m6rt6k6t, az ezen feliili dsszeg a b6rleti dijba besziirnithat6. A
Kamara moziterem az elnyert prilyiuat szeint a tov6bbiakban art moziteremk6nt miikddtethet6.

A mell6kletek dokumentdci6ja tdrit6smentesen ig6nyelhet6 csak ir6sos form6ban, Tunyogin6
dr. G6lik Agnes aljegyz6nek cimezve e-mailben, a galikagi@balassaeyarmat.hu cimen.
Ajrinlatk6r6 a dokument6ci6t a megkeresdst kdvet6 2 munkanapon beliil elektronikus formriban
megkiildi.

Az ingatlan iizemeltet6s6vel, 611ag meg6vris6val, karbantartris6val kapcsolatos kdlts6gek az
iiz emeltet6t terheli.

Az iizemeltet6 az ingatlanon felfj it isi munkrikat, csak az dnkormiinyzat el6zetes
hozz|jarulisdval vdgez}let. A felirjit6si munkrikr6l azok finansziroz6sdr6l, valamint a

k61ts6gvisel6sr6l a felek kiil6n meg6llapodAst kdtnek a felfjit6si munk6k esed6kess6gdt
mege16z6en.

A Filmszinhriz iizemeltet6se, b6rlete m6snak iit nem engedhet6. Az iizemeltet6 alkalomszeriien
hasznosithatja az ingatlant Az ajinlatk6ro altemativ ajrinlatokat is elfogad abban a tekintetben,
hogy a s6rdz6, pizz1ia (egy6b kieg6szit6) helyisdgeket az irzemeltEto kiildn hasznosithatj4
saj6t felel6ssdgv6llal6s mellett.

Erv6nyes aj rinlatokat tehet,ha a p6lyaz6
- gazdashgi tevdkenys6g folytat6srira jogosult jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem

rendelkez6 tarsas6g, egy6ni v6llalkoz6
- nem 6ll cs6d- vagy felsz6moliisi eljar6s alatt,
- 6t16that6 szervezetnek min6siil a hatilyos jogszab6lyok alapj rin
- a gazdas gi t,6rsas6g c6gkivonata, ad6hat6s6gi bejelentdse alapj6n a mozi iizemeltet6si

tev6kenys6g v6gz6s6re j ogosult,
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- igazol6st koztartozls mentessdgr6l (mind az <inkormdnyzati, mind, az dllami ad6hatosrig
eset6ben)

A piiyizonak valamennyi felt6telnek egyiittesen meg kell felelnie, 6s ezek igazoliLsat az
ajanlatnak tartalmaznia kell. A hirinyz6 adatok k6s6bb nem potolhat6ak.

Aj6nlatk6r6 a helyszin megtekint6s6re lehet6s6set biztosit

2015. mdrcius 30.-dn (hAtf6n) 9,00 6rdkor.

Tal6lkoz6 9.00 6rakor a Polgdrmesteri Hivatal 6piilet6nek (2660 Balassagyarmat, Rrik6czi
fej edelem rit 12 .) bejtuatan|l .

9. Az aj6nlatokat ir6sban, 26rt boritdkban ,,pdlyazat a Balassagyarmat, Bajcsy_Zs. u. B. szlrm
alalti Filmszinhdz 'l,izemeltetdsdre " p6lyizati jeliedvel Balassag"yarmat Vriros lotga.."rt"reh",
(2660 Balassagyarmat, pf: 58.) cimezve kell benvriitani:

2015. dprilis 10. 12,00 6rdie be6rkez6les

A p6ly|zatnak tartalmaznia kell:
- Ap6ly|z6 adatut,
- jogi szemdly, jogi szem6lyisdggel nem rendelkez6 gazdasi:,gi trirsas6g eset6n harminc

napnal nem r6gebbi c6gkivonatot, term6szetes szem6ly eset6-n a v6llaiioz6i igazolviny
m6solata,

- iizleti tervet - pdnziigyi, gazdalkod6si szempontok szerint mutassa be az iizemeltet6si
id6szak tervezett k6lts6svet6s6t

- Uzemeltetdsi tervet, a p'atyatOnut az t.izemeltetessel kapcsolatos elk6pzeldseit, bemutato
terveit, mely a filmszirthiz mrikddtetdsdre vonatkoz6 szakmai elkdpzel6seket tart almazza- nyilatkozatot, hogy atl6that6 szervezer ds nem 6llnak fenn vele szemben a 7. pontban
megjeldlt kiziir6 okok

Az ajinlalok bont6s6ra

2015. dprilis l0-dn 12,00 6rukor

keri'l sor kiiliin dftesitds ndtkiil aPolgdrmesteri Hivatal I. emeleti tan6cskoz6 termdben.

Az ajinlatok bontds6n6l az ajinlatk6r6 k6pviselet6ben a polgiirmester, a jegyz6 vagy az itlrahtk
megbizott szem6ly, az ajirnlattev6k vagy k6pvisel6ik, az ilgy etoaaola, lalamint a
j egyz6kdnlvezet6 lehetnek j elen.
Az ajrinlatok bontisiin meghatalmazdssal rdszvevdknek meghatalmaaisuk eredeti pdltttinydt
csatolni kell az eljrir6sr6l kdszitend6 jegyz6kdnyvh<iz.

A bedrkezett ajanlatok elbirdldsrir6l a Kdpvisel6-testiilet d6nt.

A K6pvisel6-testiilet fenntarlja a jogot, hogy 6rvdnyesen bedrkezett
eredm6nltelennek nyilvrinitsa az ajanlatk6r6si elj6r6st.
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- polgiirmester

Balassagyarmat, 201 5 . febru|r 26 .


