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PÁLYÁZATI ADATLAP  

„BÜFÉ PÁLYÁZAT_VÁRI” 

A Kisvárdai Tankerületi Központ által iskola büfé üzemeltetésére meghirdetett pályázati 

felhíváshoz 

 

1. A pályázó  adatai: 

1.1. A pályázó neve: ………………………………………………………. 

 Képviselő neve: ………………………………………………………. 

1.2. Székhelye:  ………………………………………………………. 

1.3. Cégjegyzék száma/egyéni vállalkozói  nyilvántartási szám: 

 ………………………………………………………. 

1.4. Adószám:  ………………………………………………………. 

1.5. Számlavezető pénzintézet:                 ………………………………………………………. 

1.6. Bankszámla száma:                               ………………………………………………………. 

1.7. Elérhetőségi címe:  ………………………………………………………. 

1.8. Elérhetőségi telefonszáma:         mobil: ……………………………………………… 

1.9. E-mail (kötelező!): ……………………………………………………… 

 

2. A büfé működtetésére vonatkozó tervezet, a büfé kínálatának részletes bemutatása: 

.............................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.............................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.............................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.............................................................................................................................................. 

    (külön lapon Forgalmazni kívánt termékek listája ) 
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3. Az Ajánlattevő eddigi tevékenységének rövid ismertetése, üzlet politikája,koncepciója 

.............................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.............................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. A havi bérleti díjra vonatkozó ajánlat 

 

               ……………..Ft/hó azaz  ……………………………………………………………………………forint  

 

5. Nyilatkozat a pályázati kiírásban foglalt feltételek betartásáról 

Alulírott, ……………………………………………………….(név) mint a …………………………………………….cég 

képviselője/egyéni vállalkozó nyilatkozom, hogy a Kisvárdai Tankerületi Központ által a Vári Emil 

Általános Iskola (4600 Kisvárda,Mártírok útja 5.szám)  épületében lévő büfé üzemeltetés céljára történő 

bérbeadására kiírt pályázatban foglalt feltételeket elfogadom és betartom. 

…………………………………….,2019.július ………nap 

                                                                                                            …………………………………………… 

                                                                                                                       nyilatkozó 

 

6. Nyilatkozat a pályázatban bemutatott büfé kínálat fenntartásáról 

Alulírott, ……………………………………………………….(név) mint a …………………………………………….cég 

képviselője/egyéni vállalkozó nyilatkozom, hogy a Kisvárdai Tankerületi Központ által a Vári Emil 

Általános Iskola (4600 Kisvárda,Mártírok útja 5.szám) épületében lévő büfé üzemeltetés céljára történő 

bérbeadására kiírt pályázatban az árusítandó élelmiszerek egészséges táplálkozásra nevelést segítő 

választékát  nyertességem esetén a szerződés teljes időtartama alatt biztosítom. 

…………………………………….,2019.július ………nap 

                                                                                                            …………………………………………… 

                                                                                                                       nyilatkozó 
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7. Nyilatkozat csőd-,felszámolási eljárás, végelszámolásról 

Alulírott, ……………………………………………………….(név) mint a …………………………………………….cég 

képviselője/egyéni vállalkozó nyilatkozom, hogy a Kisvárdai Tankerületi Központ által a Vári Emil 

Általános Iskola (4600 Kisvárda,Mártírok útja 5.szám) épületében lévő  büfé üzemeltetés céljára történő 

bérbeadására kiírt pályázathoz nyilatkozom, hogy a Pályázó nem áll csőd,-felszámolási 

eljárás,végelszámolás alatt. 

…………………………………….,2019. július ………nap 

                                                                                                            …………………………………………… 

                                                                                                                       nyilatkozó 

8. Önkormányzati adóhatósági nullás igazolás adótartozásról. 

Mellékletben. 

9. Átláthatósági nyilatkozat 

10. Egyéni vállalkozó pályázó esetén a vállalkozói igazolvány másolata. 

11. Nyilatkozat büntetlen előéletről 

Nyilatkozat 
 

Alulírott ………………………….…………. büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem: büntetve 

nem voltam, és büntetőeljárás jelenleg sem folyik ellenem. Közügyektől való gyakorlásban 

eltiltásom nem volt és jelenleg sincs.  

Dátum:…………………………………………………………  

         ………………………………..  

         Pályázó aláírása 

12. Intézményvezetői ajánlás (esetleges)  

Mellékletben kérjük benyújtani! 

 

…………………………………,2019.július  ………….nap 

                                                                                                  

………………………………………………………………………… 

pályázó cégszerű aláírása 
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13.melléklet 

NYILATKOZAT A PÁLYÁZATI FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁRÓL ,AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉGRŐL ÉS A 

BÉRLET SZERZŐDÉS TERVEZET ELFOGADÁSÁRÓL 

Alulírott 

Cégnév/név:.................................................................................................................................. 

Székhely/cím:............................................................................................................................... 

Cégjegyzékszám/szem.ig.szám:................................................................................................... 

Telefonszám: ................................................................................................................................ 

 E-mail cím:................................................................................................................................... 

 „A Kisvárdai Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő Vári Emil Általános Iskola (4600 

Kisvárda,Mártírok útja 5.szám) épülete földszintjén található helyiség  (a továbbiakban: bérlemény) 

bérbeadása határozott idejű, 2020. június 30-ig kötendő szerződés útján,  büfé célra történő 

hasznosítással” tárgyú pályázaton ajánlattevőként az ajánlati kötöttség vállalásáról és a pályázati 

feltételek elfogadásáról az általam képviselt cég/magam* nevében az alábbi nyilatkozatot teszem:  

1. A pályázati felhívásban és a részletes tájékoztatóban foglalt feltételeket teljes körűen elfogadom. 

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázatnak a részletes tájékoztatóban és annak mellékleteiben 

rögzített feltételeit kötelezőnek ismerem el, az értékelési és kiválasztási eljárás pályázati kiírásban 

rögzített menetét igazságosnak és jogszerűnek fogadom el, a pályázat kiírását, illetve az abban foglalt 

feltételeket semmilyen jogcímen nem támadom meg.  

2. Ajánlatomat a benyújtástól számított 60 (hatvan) napi időtartamig fenntartom, e határidőn belül 

ajánlati kötöttségemet elismerem, továbbá kötelezettséget vállalok arra, hogy ajánlati kötöttségemet 

a Kiíró értesítésének megfelelően meghosszabbítom.  

3. Tanúsítom, hogy a pályázatomban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.  

4. A pályázati felhívás részeként átadott szerződés tervezetet az általam képviselt szervezet 

elfogadja/ elfogadom1 . 

 

……………………….., 2019. ...................................  

 

..........................................................  

cégszerű/saját kezű aláírás 

 

 

 

                                                           
1
 A megfelelő válasz aláhúzandó! 
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Forgalmazni kívánt termékek listája 

 

Terméktípus Forgalmazni kívánt termék megnevezése 

hideg szendvics 1  

hideg szendvics 2    

hideg szendvics 3   

hideg szendvics 4  

hideg szendvics 5  

meleg szendvics 1  

meleg szendvics 2  

meleg szendvics 3  

meleg szendvics 4  

meleg szendvics 5  

üdítő 1  

üdítő 2  

üdítő 3  

üdítő 4  

üdítő 5  

tea 1  

tea 2  

tea 3  

péksütemény 1  

péksütemény 2  

péksütemény 3  

péksütemény 4  

péksütemény 5  

csokoládé 1  

csokoládé 2  

csokoládé 3  

csokoládé 4  

csokoládé 5  

poharas tejtermék 1  

poharas tejtermék 2  

poharas tejtermék 3  

poharas tejtermék 4  

poharas tejtermék 5  

desszert 1  

desszert 2  

desszert 3  

desszert 4  

desszert 5  

ásványvíz 1  

ásványvíz 2  

ásványvíz 3  

ásványvíz 4  

ásványvíz 5  
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gyümölcs 1  

gyümölcs 2  

gyümölcs 3  

gyümölcs 4  

gyümölcs 5  

rostos gyümölcs-zöldséglevek 1  

rostos gyümölcs-zöldséglevek 2  

rostos gyümölcs-zöldséglevek 3  

tejdesszertek 1  

tejdesszertek 2  

tejdesszertek 3  

korpás, magvas vagy rozsos zsemle, kifli, kenyér 
1 

 

korpás, magvas vagy rozsos zsemle, kifli, kenyér 
2 

 

korpás, magvas vagy rozsos zsemle, kifli, kenyér 
3 

 

puffasztott gabonaszelet1  

puffasztott gabonaszelet2  

puffasztott gabonaszelet3  

natúr olajos magvak 1  

natúr olajos magvak 2  

natúr olajos magvak 3  

müzli szeletek 1  

müzli szeletek 2  

müzli szeletek 3  

aszalt gyümölcsök (kis adagokban) 1  

aszalt gyümölcsök (kis adagokban) 2  

aszalt gyümölcsök (kis adagokban) 3  

olajos magvak (kis adagokban)1  

olajos magvak (kis adagokban)2  

olajos magvak (kis adagokban)3  

Egyéb termék:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



7 
 

  

  

 


