
3/a. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Ajánlat a Jászberényi Piac helybiztosítási szerződés megkötésére CSARNOK-ban lévő asztalra 

Ajánlattevő neve:__________________________Szig.száma: ____________________________Jogi személy esetén az ajánlattevő képviselőjének neve: ____________________________________ 

Az ajánlattevő címe: ________________________________________________________________ Az ajánlatevő telefonszáma: ___________________ e-mail címe: ____________________________ 

Az árusítani kívánt összes termék felsorolása: 
__________________     __________________     __________________     __________________     __________________      __________________       __________________       __________________ 

 
A pályázó vállalkozásának meghatározása: ______________________________________________ 
(kkt. bt. kft. zrt. szövetkezet, egyesületet, alapítvány, egyéni vállalkozó, őstermelő, mezőgazdasági kistermelő, magánszemély, népművész, népi iparművész, képzőművész, fotóművész, kézműves, stb.) 

Az ajánlattevő nyilvántartási száma: ___________________________________________________ 
(társaság/szövetkezet cégkivonata, egyesületet/alapítvány nyilvántartásba vételi végzése, őstermelői igazolvány számának első 7 számjegye, mezőgazdasági kistermelői regisztrációs igazolás, magánszemély 
személyazonosító igazolványa, vagy vezetői engedélyszáma vagy útlevélszáma, "Népi Iparművész" minősítő címről szóló hatósági igazolvány, stb.) 

Nyilatkozom, hogy az alábbi feltételekkel helybiztosítási szerződést kívánok kötni a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt.-vel (címe: 5100 Jászberény, Margit-sziget 1. adószáma: 11267827-2-
16. Cg. 16-10-001579), mint üzemeltetővel: 

Árusítóhely(ek) megnevezése, asztal típusa és időszak, melyre az ajánlat vonatkozik: A típusú asztal ~1,6 m 
        B típusú asztal ~2,0 m 
        C típusú asztal ~2,5 m 
 

asztalszám 
(felfestett szám) 

 
 

1. 

asztal típusa 
(A, B, C) 

 
 

2. 

csak bérlet 
(X-szel jelölve) 

 
 

3. 

bérlet és helypénz együtt 
(X-szel jelölve) 

 
 

4. 

időtartam (egész hónap lehet) 
2020.. ….hó ….-tól 2020.. …hó …-ig 

 
 

5. 

bérelt idő 
(hónap) 

 
 

6. 

Üzemeltető  
által közzétett 
minimálár/hó 

(bruttó Ft) 
7. 

Teljes időszakra 
számított minimál ár 

(bruttó Ft) 
 

8. 

Ajánlott ár 
(minimálár, vagy ettől több) 

(bruttó Ft) 
 

9. 
         
         
         
         
         
         
         
         
    Összesen:   ,-Ft ,-Ft

            
             Ajánlati ár összesen bruttó: 
              

Szerződéskötéskor az ajánlati árból …………….  hónap helybiztosítási bruttó díjat vállalok megfizetni egy összegben előre. 

Jelen ajánlatom a helybiztosítási pályázatok elbírálási idejéig fenntartom és vállalom, hogy ajánlatom elfogadása esetén helybiztosítási szerződést kötök az üzemeltetővel. A Jászberényi piac működési rendjét, valamint a 
Pályázati kiírásban előírt feltételeket magamra nézve kötelezőnek ismerem el. 

Jászberény, 20________________     
                _____________________________ 

Ajánlattevő aláírása (pecsét) 

 

 



 

ÚTMUTATÓ: 
 
Az alábbi konkrét példa segítségével tudja kitölteni a pályázati lapot a pályázó. 
  
Konkrét eset: a pályázó a 3-as, 4-es és 5-ös számú asztalokat szeretné bérelni 2020. október1-től 2020. december 31-ig (csak egész hónap lehet), összesen három hónapra. A megfelelő 1-6. oszlopokba beírja a pályázó 

az alapadatokat. Ezután az alsó táblázatból kiválasztja a bérleti díj, vagy havi bérleti díj + helypénz rovatnál az asztal méretének megfelelő sávban szereplő minimál árat, amelyet beír a 7. oszlopba és 
összeszorozza a 6. oszlopban szereplő hónap időtartammal, így megkapja a 8. oszlopot, amely a teljes időszakra számított minimál bruttó ár összeget jelöli. 

Figyelem! A 9. oszlopot mindenképp ki kell tölteni, minimálár megajánlása esetén a 8. oszlop összegét kell beírni a 9. oszlopba. Amennyiben a 9. oszlopban tetszés szerinti magasabb árral pályázik valaki, akkor a 
piac működési rendjének megfelelően nagyobb esélye van a pályázónak a pályázott asztalainak elnyerésére. Kérjük ezt figyelembe venni a pályázatok benyújtásakor. 
A pályázatok kitöltéséhez a piacfelügyelőség munkatársai segítséget nyújtanak kérés esetén, de más pályázókról, illetve pályázataik tartalmáról nem nyújthatnak információt. Tilos a piacfelügyelők részére 
bármilyen ellenszolgáltatás adása a pályázatok kitöltési segítéséért! 

A pályázatban vállalt kötelezettségek szerződésben kerülnek rögzítésre. A szerződésekben foglalt kötelezettségek teljesítetlensége esetén az üzemeltető a Ptk. szerint jár el. 

 
asztalszám 

(felfestett szám) 
 
 

1. 

asztal típusa 
(A, B, C) 

 
 

2. 

csak bérlet 
(X-szel jelölve) 

 
 

3. 

bérlet és helypénz együtt 
(X-szel jelölve) 

 
 

4. 

időtartam (egész hónap lehet) 
2020. 10. hó 01-től 2020. 12.hó 31-ig 

 
 

5. 

bérelt idő 
(hónap) 

 
 

6. 

Üzemeltető által 
közzétett  

minimálár/hó 
(bruttó Ft) 

7. 

teljes időszakra 
számított minimál ár 

(bruttó Ft) 
 

8. 

ajánlott ár 
(minimálár, vagy ettől 

több) 
(bruttó Ft) 

9. 
…3 A X - 2020.10.01 - 2020.12.31. 3 2760,-…. 8280,-….. 8300,- 
…4 B X - 2020.10.01 - 2020.12.31. 3 3600,-…. 10800,-….. 11000,- 
…5 C - X 2020.10.01 - 2020.12.31. 3 8500,-... 25500,-….. 25500,- 

         
         
         
         
         

    Összesen:   44580,-Ft 44800,-Ft 
                   

       
Ajánlati ár bruttó:  44800,- Ft 

Szerződéskötéskor ajánlati ár mellett 2 x 3 hónap (…. és …. asztalokra) díjat hajlandó vagyok előre megfizetni. 

 
MINIMÁL ÁRAK: 
       bruttó ár   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     havi bérleti díj A típusú asztal 2.760, -Ft/hó  

 B típusú asztal 3.600, -Ft/hó  

 C típusú asztal 4.420 ,-Ft/hó  
         
     havi bérleti díj + helypénz együtt A típusú asztal 5.310, -Ft/hó  

 B típusú asztal 6.900, -Ft/hó  

 C típusú asztal 8.500, -Ft/hó  
    
    

    


