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Pályázati felhívás 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázati eljárás keretében 
kívánja hasznosítani, bérbeadás útján a Zalaegerszeg, Piac tér 3., 3606/2 hrsz-ú, "kivett -
helyi termelői és kézműves piac épület és udvar" megnevezésű, 712 m2 nagyságú ingatlanon 
épült "Göcseji Tudásközpont - Zalaegerszegi Helyi Termék Piac" földszinti vendéglátó 
egységét (bisztró és sütöde) a hozzá tartozó helyiségekkel együtt. 

Induló . . h . bé I . ,. I pIacI aVI r ell díJ: 

Helyi Termék Piac (Piac Terület 
NETTÓ BRUTTÓ 

Pályázati 
tér 3., 3606/2 hrsz.) (m2) biztosíték 

Vendéglátó egység 142,78 234.982 Ft 298.427 Ft 298.427 Ft 

A pályázati ajánlatokat "Helyi Termelői és Kézműves Piac vendéglátó egység 3606/2 hrsz." 
jeligével, zárt borítékban kell benyújtani. 

Pályázati feltételek: 
- A pályázat elbírálási szempontja: a megajánlott bérleti díj, amely nem lehet kevesebb a havi 

bruttó 298.427,- Ft (234.982,- Ft + ÁFA) induló bérleti díj nál. 
- 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. 

- Érvényes ajánlat csak a vendéglátó egység (bisztró és sütöde) teljes egészének (142,78 m2 

nagyságú területének) hasznosítására vonatkozóan nyújtható be, a szerződés időtartama alatt 
a bérelt helyiségek vendéglátó egységként (bisztró és sütöde) való működtetése 

kötelezettségének vállalásával. A bérlőnek vállalnia kell, hogy együttműködik a "Göcseji 
Tudásközpont - Zalaegerszegi Helyi Termék Piac" szakmai vezetésével mindazon célok 
megvalósítása érdekében, amelyek a Helyi Termelői és Kézműves Piac létrehozását 
szolgálták. 

- A bérleti szerződés tervezetten 2023. május 02. naptól kezdődően 5 éves határozott időre 
kerül megkötésre. 

- A bérleti díj összege minden évben emelkedik a KSH által közölt hivatalos infláció 
mértékével. 

- A bérleti díj megfizetése havonta előre, minden hónap 10. napjáig esedékes, a bérbeadó 
számlájára történő átutalással. 

- A vendéglátó egységnek (bisztró és sütöde) egész évben, de legalább az év 270 napján 
nyitva kell tartani, továbbá az adott turisztikai attrakció főszezonjában heti 5 napon, naponta 
min. 8 órában kötelező a nyitvatartás, a szünnap nem eshet szombatra, vasárnapra és 
ünnepnapra (kivéve december 25. és január 1.). 

- A vendéglátó egységben (bisztró és sütöde) minden esetben biztosítani kell a szelektív 
hulladékgyűjtés feltételeit mind a látogat6terekben, mind az üzemeltetés során. 

- A bérlőnek vállalnia kell , hogy göcseji tájjellegű ételek naponta szerepelnek az étlapján, és 
valamennyi, az étlapján szereplő ételt legalább 70 %-ban helyben termelt (50 km-es 
körzetből származó) alapanyagokból készíti el. 

- A vendéglátó egység (bisztró és sütöde) bérleti konstrukciójára kiírt pályázat 
eredményessége esetén a nyertes pályázóval Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Vásárcsarnok 
Gazdálkodási Szervezete köt bérleti szerződést az eredményhirdetéstől számított 30 napon 
belül. 

- A vendéglátó egység (bisztró és sütöde) üzleti célú hasznosítása során az önkormányzat 
diszponibilis üzletet ad át, a konyhatechnol6giát és a berendezéseket, valamint az 
elszámoltató rendszer informatikai eszközeit a bérlőnek kell biztosítania. Ennek során a 
bérlőnek a szakmai elvárásoknak megfelelő, olyan látványkonyhát kell kialakítania és 








