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Pályázati Felhívás 

 

A Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft (6600 Szentes, Csallány Gábor part 4.) 

pályázatot hirdet 

üzlethelyiség (6600 Szentes, Csallány Gábor part 4.) bérlésére. 

 

I. Bérbeadandó helyiség 

 

Cím 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. 

Fekvése Strand főépület 

Alapterület 26 m2 

Ingatlan megnevezése Üzlethelyiség 

Felhasználás módja Strandcikk, ajándékbolt 

Alapbérleti díj 55.000 Ft/hó 

Időszak 2022. január 1-től december 31-ig, de a következő időre 

meghosszabbítható. 

Egyéb A bérleti díj a jelenlegi áron magában foglalja a fűtés és az 

energia felhasználás ellenértékét. Az elektronikus energiát 

felhasználó berendezéseket használatot megelőzően  

engedélyeztetni kell a Bérbeadóval. (A helyiség 36A-es 

biztosítékkal van biztosítva.) 

 

Az érdeklődők részére (előzetesen bejelentkezés alapján) a meghirdetett helyiség 

megtekintésére a Bérbeadó lehetőséget biztosít. Bejelentkezni Babovka Géza műszaki 

vezetőnél: +3630/594-7152 

 

II. Pályázati feltételek 

Az ajánlatokat név feltüntetése mellett, hivatalos cégszerű aláírással, írásban, e-mailben az  

marketing@udulokozpont-szentes.hu e-mail címre. 

Kérjük, az e-mail tárgy rovatába jelezzék, hogy: Pályázat, a beadási határidő lejártáig felnyitni 

tilos. 

 

1. Az ajánlatok benyújtásának helye: 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4.  

2. Az ajánlat benyújtásának (beérkezésének) határideje 2021. december 06. napján 12:00 óra.  

3. A részvétel feltételei: 

3.1. Ajánlatot bármely természetes személy, jogi személy (gazdasági társaság, 

szövetkezet, egyesület, alapítvány, stb.), egyéni vállalkozó, vagy egyéni cég benyújthat. 
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III. A pályázathoz benyújtandó iratok, dokumentumok: 

 cégnek minősülő Ajánlattevő esetében cégkivonat másolat, alapítvány vagy egyesület 

esetében bírósági bejegyzésről szóló végzés, egyéni vállalkozó esetén az egyéni 

vállalkozói nyilvántartásból származó kivonat, vagy EV igazolvány másolat; 

 nem természetes személy esetén aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett 

aláírás-minta másolat, 

 meghatalmazott (képviselő) eljárása esetén a meghatalmazó teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt meghatalmazása, 

IV. Érvénytelen az Ajánlat ha; 

 nem tartalmaz ajánlatot a bérleti díjra, vagy a megajánlott bérleti díj nem éri el a bérbe 

adandó helyiségek listájában meghatározott bérleti díj alsó határát; 

 nem tartalmaz ajánlatot a bérlet időtartamára; 

 nem tartalmazza az Ajánlattevő által a megpályázott helyiségben folytatni kívánt 

konkrét kereskedelmi vagy szolgáltatási tevékenységet; 

 az Ajánlattevő átláthatóságáról és/vagy a jogszabályban meghatározott kizáró okokról 

nem, vagy nem megfelelően nyilatkozott; 

 a Ajánlattevőnek a Bérbeadóval szemben lejárt tartozása áll fenn; 

 egyéb okból nem felel meg a pályázati kiírásnak vagy a vonatkozó jogszabályoknak. 

V. Eredmény 

Az eredményről az ajánlattevők elektronikus levélben írásbeli tájékoztatást kapnak. 

Bérbeadó az érvényes pályázatok közül a megajánlott bérleti díj mértéke alapján hirdet 

nyertest. 

Az Üdülőközpont fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

 

Szentes, 2020. november 10. 

 

…………………………… 

Dr. Kerekes Valéria 

ügyvezető 
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