HÍRÖS SPORT NONPROFIT KFT.
nyilvános pályázatot ír ki

VENDÉGLÁTÓ EGYSÉG
KIALAKÍTÁSÁRA ÉS ÜZEMELTETÉSÉRE
a
KECSKEMÉT
BENKÓ ZOLTÁN SZABADIDŐKÖZPONT
TERÜLETÉN

Kecskemét, 2022. július 20.

A Hírös Sport Nonprofit Kft. nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában és üzemeltetésében álló
Kecskemét Benkó Zoltán Szabadidőközpont területén vendéglátó és kereskedelmi egység(ek)
kialakítására és üzemeltetésére, 10+5 éves határozott időtartamra.
A Benkó Zoltán Szabadidőközpont Kecskemét egyik legnépesebb városrészének a
szomszédságában helyezkedik el, 174 hektáros füves-fás parkja egy csodálatos természeti
környezet a városon belül. Itt található a térség legnagyobb kiterjedésű állóvize, 36.000
négyzetméter vízfelülettel. A terület 1986 óta szolgál rekreációs célokat, a kikapcsolódásra
vágyók sportolhatnak, kirándulhatnak, horgászhatnak, strandolhatnak, ill. számos szervezett
rendezvényen is részt vehetnek.
A szabadidőközpont a kedvező adottságai lévén, a jelenleginél azonban lényegesen nagyobb
hasznosítási potenciállal rendelkezik, ezért kiíró a következő években a terület átfogó
fejlesztését, intenzívebb rekreációs és turisztikai hasznosítását kívánja megvalósítani.
Kiíró jelen pályázati felhívással, a szabadidőközpont területén a vendéglátási szolgáltatás
minőségi fejlesztését és hosszútávú üzemeltetését szeretné biztosítani, a legkedvezőbb
ajánlatot adó gazdasági szereplő kiválasztásával. Kiíró célja, hogy a szabadidőközpont területén
- a nyertes pályázóval kötendő szerződés eredményeként - a látogatóközönség igényeit
kiszolgáló színvonalas vendéglátóegység(ek) jöjjön létre.
A Hírös Sport Nonprofit Kft. azon vállalkozó (vagy konzorciumban együttműködő vállalkozók)
jelentkezését várja, aki képes a színvonalas vendéglátó egységek kialakítására és
üzemeltetésére. Az ideális pályázó beruházásával igényes létesítmény(eke)t hoz létre, minőségi
szolgáltatást nyújt, vállalkozási és szakmai tapasztalatával professzionálisan üzemelteti a
vendéglátó egység(ek)et.
Pályázatot nyújthat be természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.
A pályázatokat legkésőbb 2022. augusztus 22. napján 12 óráig egy eredeti, két másolati és egy
elektronikus példányban kell benyújtani a Hírös Sport Nonprofit Kft-nek postai/futárszolgálat
úton vagy személyesen az ügyvezetői titkárságon.
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani zárt borítékban „BZ SZIK – VENDÉGLÁTÓ EGYSÉG”
jeligével lehet. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét, valamint „Nem
bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt”!
A részletes PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ elektronikusan elérhető a Hírös Sport
Nonprofit Kft. honlapján: https://hiros-sport.hu/2021/07/02/palyazati-felhivas-vendeglatoegysegekre/
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