
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
A Debreceni Egyetem (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., a továbbiakban Kiíró) 

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv., valamint az állami vagyonnal való 

gazdálkodásról szóló 254/2007 (X.4.) Kormányrendelet rendelkezései alapján a DEK-

VGO01/2018. számú egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdeti meg  

a Magyar Állam tulajdonában, Debreceni Egyetem vagyonkezelésében lévő, 2919/25  

hrsz-ú, 4034 Debrecen Vámospércsi út 84. sz. szám alatt található Vámospércsi úti 

Kollégium földszinti és I. emeleti, összesen  470m2 alapterületű helyiségeinek 

bérleti szerződés útján történő hasznosítására. 

A megkötendő szerződés hatályba lépésének időpontja: 2018. 09. 01. 
A megkötendő szerződés időtartama: határozott, 2023. augusztus 31. napjáig. 
 
Általános feltételek: 
 
A pályázat részletes feltételeit és a megkötendő bérleti szerződés tervezetét tartalmazó 
Pályázati Dokumentáció a vagyongazdalkodas@fin.unideb.hu e-mail címen történő 
igénylés útján, térítésmentesen szerezhető be.  
 
Az ajánlatot egy darab zárt, cégjelzés nélküli borítékban a vonatkozó pályázat fent 
megadott számának feltüntetésével, 1 darab papíralapú példányban és 1 darab 
elektronikus példányban (CD/DVD) személyesen (vagy meghatalmazott útján) kell 
benyújtani legkésőbb 2018. augusztus 10. (péntek) 10:00 óráig, a Debreceni Egyetem 
Kancellária II. épület, II. emelet 204. sz. irodában munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 
08.00.-16.00 óra között, pénteken 08.00-13.00 óra között vagy postai úton a Debreceni 
Egyetem Kancellária Vagyongazdálkodási Osztály részére, a H-4002 Debrecen Pf. 400, 
címre kell megküldeni oly módon, hogy az 2018. augusztus 10. (péntek) 10:00 óráig a 
küldemény beérkezzen. 
Ajánlati kötöttség: ajánlattételi határidő lejártának napját követő 30 nap. 
Az ingatlan bemutatására előzetes egyeztetés alapján, munkanapokon a pályázati 
dokumentáció igénylését követő 10 naptári napon belül kerülhet sor. A pályázati 
eljárással kapcsolatban további felvilágosítás a Debreceni Egyetem Kancelláriától, a 
vagyongazdalkodas@fin.unideb.hu e-mail címen kérhetők, a pályázatok benyújtásának 
határidejéig. 
A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a 2007. évi CVI. tv. 41.§ (6) alapján a pályázati eljárást 
eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén vagy a 
254/2007 (X.4.) Korm. rendelet 41. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek 
bekövetkezése esetén a pályázat soron következő helyezettjével kössön szerződést.  
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