
Pályázati felhívás 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázati eljárás keretében 
kívánja bérbe adni a Zalaegerszeg, Batthyány út 3623/1 hrsz-ú, "kivett beépítetlen terület" 
megnevezésű, 1.445 m2 nagyságú ingatlanon épűlő Mindszentyneum épületében elhelyezkedő 
ajándék- és kegytárgyboltot (továbbiakban: ajándékbolt). 

I nduló oiaci havi bérleti díi: 

Mindszentyneum Zalaegerszeg, 
Induló Induló 

Terület havi havi Pályázati 
Batthyány utca 4-6. 

(m2) NETTÓ BRUTTÓ biztosíték (3623/1 hrsz) 
bérleti díj bérleti díj 

Ajándékbolt 50.31 90.558 115.009 115.009 

A pályázati ajánlatokat "Mindszentyneum ajándék- és kegytárgybolt" jeligével, zárt 
borítékban kell benyújtani. 

Pálvázati (eltételek: 
- A pályázaton olyan pályázó vehet részt, aki szerepel a köztartozásmentes adózók 

nyilvántartásában, vagy 30 napnál nem régebbi NAV igazolással igazolja köztartozás
mentességét; kivéve, ha a tartozás megfizetésére az adóhatóságtól halasztást kapott, 
részletfizetésben állapodtak meg. 

- A pályázó nem állhat végei számolás, felszámolás, csődeljárás vagy kényszertörlési eljárás 
alatt. 

- A bérlő köteles a pályázathoz csatolni az árusításához szükséges minimum I éves szakmai 
gyakorlatot igazoló iratait. 

- Az önkormányzat a pályázaton való részvételt bruttó 115.009,- Ft pályázati biztosíték előzetes 
megfizetéséhez köti. 

- Sikeres és eredményes pályázat esetén a nyertes pályázó a bérleti szerződés megkötésekor 
bruttó kéthavi bérleti díj összegének megfelelő mértékű óvadékot köteles fizetni (a 
beszámított ajánlati biztosíték figyelembevételével). 
Amennyiben a bérleti szerződés lejáratakor az óvadékból kielégítés nem történik, az óvadék 
összege a mindenkori jegybanki alapkamat 50 %-ával növelten kerül visszafizetésre. 

- Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy ha a szerződéskötés a nyertes ajánlattevőnek 
felróható okból meghiúsul, a szerződést a második legjobbnak ítélt ajánlattevővel kösse meg, 
az írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belűl. 

- Az önkormányzat 3 (három) munkanap hiánypótlási lehetöséget biztosít a pályázó 
(ajánlattevő) részére a benyújtott ajánlat esetlegesen szükséges kiegészítése, pontosítása 
érdekében. 

- Az önkormányzat a pályázati kiírást az ajánlat benyújtására meghatározott időpontig 
indokolás nélkül visszavonhatja, és az ajánlatok megismerését követően a pályázati eljárást 
indokolás nélkül eredménytelennek nyilváníthat ja. 

- A pályázat elbírálási szempontja: a megajánlott bérleti díj, amely nem lehet kevesebb a havi 
bruttó 115.009.- Ft (90.558.- Ft + AFA) induló bérleti díjnál. 

- Több ajánlattevő esetén a pályázati eljárásban pályázati tárgyalás lebonyolítására kerül sor, a 
pályázat nyertese az a pályázó lesz, aki a licit során a legmagasabb összegű bérleti díjat ajánlja 
meg. 

- A bérleti szerződés a Mindszentyneum megnyitásától kezdődően 3 éves határozott időre kerül 
megkötésre. (A nyitás várható időpont ja 2022. szeptember). 
















