
1. számú iratminta 

 

 

FELOLVASÓLAP 
 

 

 

Ajánlattevő   neve: ……………………………………………. 

székhelye: ……………………………………………. 

Kapcsolattartó  neve: ……………………………………………. 

   telefon:  ………………….. 

   fax:   ………………….. 

   e-mail:  ………………….. 

 

„Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kezelésében lévő ingatlanokban több helyen terület 

használat igénybevétele kávé-, üdítőital- és snack automaták pályázó általi kihelyezése és 

üzemeltetése céljából, határozott idejű, 2023. július 15-ig kötendő szerződés útján”  

 

tárgyú pályázatra benyújtott ajánlatunk bírálatot érintő tartalmi elemei a következők: 
 

 

Ajánlott havi bérleti díj*   

Forgalmazni kívánt termékek bruttó fogyasztói átlagára**   

Opcionálisan vállalt szolgáltatások összes száma***   

 

* Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CCXXVII. tv. alapján Áfa mentes tevékenység. 

** 3. számú iratminta alapján kitöltendő. 

*** 4. számú iratminta alapján kitöltendő. 

 

 

Budapest, 2020. ………………….. 

 

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

         cégszerű aláírás 
 



2. számú iratminta 

 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

 
„Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kezelésében lévő ingatlanokban több helyen terület 

használat igénybevétele kávé-, üdítőital- és snack automaták pályázó általi kihelyezése és 

üzemeltetése céljából, határozott idejű, 2023. július 15-ig kötendő szerződés útján” 

 

tárgyú pályázat benyújtásához 

 

AJÁNLATTEVŐ ADATAI 
 

1. Cégnév: ..............................................................................................................................................................  

2. Székhely: ...........................................................................................................................................................  

3. Adószám: ...........................................................................................................................................................  

4. Statisztikai számjel: ...........................................................................................................................................  

5. Cégjegyzékszám/bírósági lajstromszám, nyilvántartási szám: ..........................................................................  

6. Telefonszám: .....................................................................................................................................................  

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

8. Vezető tisztségviselő neve, beosztása: ...............................................................................................................  

9. A pályázatért felelős személy neve, elérhetősége (telefonszám, e-mail cím): ...................................................  

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

10. Az ajánlatot tevő bankszámlaszáma, a számlavezető pénzintézet neve, címe: ..................................................  

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

11. Az ajánlatot aláíró tisztségviselő(k) neve, beosztása: ........................................................................................  

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

 

 

Tanúsítom, hogy a fent szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 

 

Budapest, 2020.  ...................................   

 

 

 

 

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

         cégszerű aláírás 
 

   
 

  



3. számú iratminta 

 

 

Forgalmazni kívánt termékek maximális bruttó fogyasztói ára a 

szerződés induló évében  
 

 

termék típus forgalmazni kívánt termék megnevezése 
egységár 

(Ft/db) 

kávé eszpresszó 1    

kávé eszpresszó 2    

kávé eszpresszó 3    

kávé eszpresszó 4    

kávé eszpresszó 5    

kávé eszpresszó 6    

kávé instant 1    

kávé instant 2    

kávé instant 3    

kávé instant 4    

kávé instant 5    

tea instant 1 
  

szénsavas üdítő 1     

szénsavas üdítő 2     

szénsavas üdítő 3     

szénsavas üdítő 4     

szénsavas üdítő 5     

gyümölcsital 1   

gyümölcsital 2   

gyümölcsital 3   

gyümölcsital 4   

jegestea 1   

jegestea 2   

ásványvíz 1   

ásványvíz 2   

energiaital 1   

energiaital 2   

 

 



termék típus forgalmazni kívánt termék megnevezése 
egységár 

(Ft/db) 

snack 1     

snack 2     

snack 3     

snack 4     

snack 5     

snack 6     

 

 

Budapest, 2020. ………………….. 

 

 

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

         cégszerű aláírás 



4. számú iratminta 
 

Opcionálisan vállalt szolgáltatások 
 

Épület adatai 
Kötelező/választható 

szolgáltatás 

Cím Funkcó 

Nettó 

szintterület 

[m2] 

kávé üdítő snack 

1037 Budapest, Kunigunda 

útja 35. kollégium 15668 
K K K 

1051 Budapest, Ferenciek 

tere 6. könyvtár 5952 
K K K 

1053 Budapest, Egyetem tér 

1-3. 

felsőoktatási 

épület 14643 
K K K 

1053 Budapest, Kecskeméti 

u. 10-12. 

felsőoktatási 

épület 6761 
K K K 

1056 Budapest, Szerb u. 21-

23. iroda 5150 
K K K 

1064 Budapest, Izabella u. 

46. 

felsőoktatási 

épület 3812 
K K  

1071 Budapest, Damjanich 

u. 41-43. kollégium 6007 
K   

1075 Budapest, Kazinczy u. 

23-27. 

felsőoktatási 

épület 7319 
K K  

1082 Budapest, Baross u. 

62. nyelviskola 3275 
K   

1088 Budapest, Múzeum 

krt. 4/A 

felsőoktatási 

épület 8795 
K K  

1088 Budapest, Múzeum 

krt. 4/B,C 

felsőoktatási 

épület 8528 
K   

1088 Budapest, Múzeum 

krt. 6-8.  

felsőoktatási 

épület 14967 
K K K 

1088 Budapest, Puskin u. 

11-13. 

felsőoktatási 

épület 4498 
K   

1088 Budapest, Puskin u. 3. 

felsőoktatási 

épület 3738 
K   

1088 Budapest, Puskin u. 5-

7. 

felsőoktatási 

épület 4392 
K   

1088 Budapest, Rákóczi út 

5. 

felsőoktatási 

épület 9822 
K K K 

1097 Budapest, Ecseri út 3. 

felsőoktatási 

épület 6997 
K K K 



Épület adatai 
Kötelező/választható 

szolgáltatás 

Cím Funkcó 

Nettó 

szintterület 

[m2] 

kávé üdítő snack 

1117 Budapest, Pázmány 

Péter sétány 1/A 

felsőoktatási 

épület 57177 

K K K 

1117 Budapest, Pázmány 

Péter sétány 1/C 

felsőoktatási 

épület 50286 

K K K 

1118 Budapest, Dayka 

Gábor u. 4. kollégium 20844 
K K K 

1118 Budapest, Ménesi út 

11-13. kollégium 6622 
K   

1118 Budapest, Ménesi út 

12. kollégium 1180 
   

1126 Budapest, Kiss János 

altábornagy u. 40. 

felsőoktatási 

épület 9913 

K K K 

1141 Budapest, Vezér út 

112-114. kollégium 4841 
K   

1146 Budapest, Ajtósi Dürer 

sor 23. kollégium 4486 
K   

1223 Budapest, Nagytétényi 

út 162-164. kollégium 11044 

K K K 

1223 Budapest, 

Nándorfejérvári út 13. kollégium 5099 
K   

 

A táblázatban K betűvel jelzett szolgáltatások telepítése kötelező. Az üresen hagyott cellákban 

X-szel jelölendők az opcionálisan vállalt szolgáltatások. 

Kombinált automaták telepítése engedélyezett. Az Ajánlatkérő nem a telepített automaták 

számát, hanem a szolgáltatás teljesülését pontozza. 

Az iratminta tartalma bírálati szempont, amely a pontozásban szerepet játszik. A nyertes 

pályázó ezért köteles önként vállalt teljesítési kötelezettségének megfelelni, és a szolgáltatást 

az összes helyszínen, a szerződés teljes tartama alatt végig biztosítani. Fentiek megsértése 

súlyos szerződésszegésnek minősül, melynek alapján a szerződés az Ajánlatkérő által 

rendkívüli felmondással egyoldalúan megszüntethető. 

Budapest, 2020.  ...................................   

 

 

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

 cégszerű/saját kezű aláírás  



5. számú iratminta 

 

 

NYILATKOZAT 
A PÁLYÁZATI FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS AZ AJÁNLATI 

KÖTÖTTSÉGRŐL 

 

 
Alulírott 

Cégnév: .........................................................................................................................................  

Székhely: ......................................................................................................................................  

Adószám:  .....................................................................................................................................  

Cégjegyzékszám: ..........................................................................................................................  

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

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

  

„Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kezelésében lévő ingatlanokban több helyen terület 

használat igénybevétele kávé-, üdítőital- és snack automaták pályázó általi kihelyezése és 

üzemeltetése céljából, határozott idejű, 2023. július 15-ig kötendő szerződés útján” 

 

tárgyú pályázaton ajánlattevőként az ajánlati kötöttség vállalásáról és a pályázati feltételek 

elfogadásáról az általam képviselt cég  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. 

 

Budapest, 2020.  ...................................   

 

 

 

 

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

 cégszerű/saját kezű aláírás 
 

  



6. számú iratminta 

 

 

NYILATKOZAT 
A KIÍRÓ SZERZŐDÉS-TERVEZETÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 

 

 
Alulírott 

Cégnév: .........................................................................................................................................  

Székhely: ......................................................................................................................................  

Adószám:  .....................................................................................................................................  

Cégjegyzékszám: ..........................................................................................................................  

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

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

  

„Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kezelésében lévő ingatlanokban több helyen terület 

használat igénybevétele kávé-, üdítőital- és snack automaták pályázó általi kihelyezése és 

üzemeltetése céljából, határozott idejű, 2023. július 15-ig kötendő szerződés útján” 

 

tárgyú pályázati felhívás részeként átadott szerződés tervezetet az általam képviselt 

szervezet elfogadja . 

 

 

Budapest, 2020.  ...................................   

 

 

 

 

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

 cégszerű/saját kezű aláírás 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. számú iratminta 

 

 

NYILATKOZAT 
AZ AJÁNLATTEVŐRE VONATKOZÓ, SZERZŐDÉSKÖTÉST KIZÁRÓ 

FELTÉTELEK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL 
(cég) 

 

 
Alulírott 

Cégnév: .........................................................................................................................................  

Székhely: ......................................................................................................................................  

Adószám:  .....................................................................................................................................  

Cégjegyzékszám: ..........................................................................................................................  

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

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

  

„Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kezelésében lévő ingatlanokban több helyen terület 

használat igénybevétele kávé-, üdítőital- és snack automaták pályázó általi kihelyezése és 

üzemeltetése céljából, határozott idejű, 2023. július 15-ig kötendő szerződés útján” 

 

tárgyú pályázatra beadott ajánlatommal kapcsolatban az alábbiakról nyilatkozom. 

 

Fenti cég képviselőjeként, kártérítési és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy: 

 az általam képviselt szervezet ellen csőd- vagy felszámolási eljárás nem indult, 

továbbá végelszámolását nem kezdeményezték, önkormányzati adósságrendezési 

eljárás alatt nem áll, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban; 

 az általam képviselt szervezet tevékenységét saját döntése alapján/az arra jogosult 

szerv nem függesztette fel, nem áll a jogi személlyel szemben alkalmazható 

büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján 

tevékenységét korlátozó jogerős ítélet hatálya alatt; 

 az általam képviselt szervezetnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

178. § 20. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása 

nincs. 

 

Budapest, 2020.  ...................................   

 

 

 

 

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

 cégszerű aláírás 
 

 

 



8. számú iratminta 

 

 

NYILATKOZAT 
A PÁLYÁZÓ CÉG KIÍRÓVAL SZEMBENI TARTOZÁSÁRÓL 

 

 
Alulírott 

Cégnév: .........................................................................................................................................  

Székhely: ......................................................................................................................................  

Adószám:  .....................................................................................................................................  

Cégjegyzékszám: ..........................................................................................................................  

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

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

 

képviselőjeként, kártérítési és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam 

képviselt szervezetnek nincsen 

„Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kezelésében lévő ingatlanokban több helyen terület 

használat igénybevétele kávé-, üdítőital- és snack automaták pályázó általi kihelyezése és 

üzemeltetése céljából, határozott idejű, 2023. július 15-ig kötendő szerződés útján” 

tárgyú pályázat Kiírójával szemben fennálló lejárt tartozása. 

 

Tanúsítom továbbá, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Budapest, 2020.  ...................................   

 

 

 

 

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

 cégszerű aláírás 
 

 

 

 

 



9. számú iratminta 

 

 

NYILATKOZAT 
A SZERZŐDÉSKÖTÉSI JOGOSULTSÁG ÁTRUHÁZÁSÁNAK 

KIZÁRÁSÁRÓL 

 

 
Alulírott 

Cégnév: .........................................................................................................................................  

Székhely: ......................................................................................................................................  

Adószám:  .....................................................................................................................................  

Cégjegyzékszám: ..........................................................................................................................  

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

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

 

tudomásul veszem, hogy amennyiben 

„Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kezelésében lévő ingatlanokban több helyen terület 

használat igénybevétele kávé-, üdítőital- és snack automaták pályázó általi kihelyezése és 

üzemeltetése céljából, határozott idejű, 2023. július 15-ig kötendő szerződés útján” 

 

tárgyú pályázat elbírálása során az általam képviselt szervezetet nyertesnek nyilvánítanak, a 

szerződéskötésre az általam képviselt szervezet helyett mást nem jelölhetek. 

 

 

Budapest, 2020.  ...................................   

 

 

 

 

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

 cégszerű aláírás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. számú iratminta 

 

 

NYILATKOZAT 
AZ AJÁNLAT TARTALMÁNAK NYILVÁNOSSÁGRA 

HOZATALÁRÓL 

 

 
Alulírott 

Cégnév: .........................................................................................................................................  

Székhely: ......................................................................................................................................  

Adószám:  .....................................................................................................................................  

Cégjegyzékszám: ..........................................................................................................................  

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

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

 

„Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kezelésében lévő ingatlanokban több helyen terület 

használat igénybevétele kávé-, üdítőital- és snack automaták pályázó általi kihelyezése és 

üzemeltetése céljából, határozott idejű, 2023. július 15-ig kötendő szerződés útján” 

 

tárgyú pályázatra benyújtott ajánlatommal kapcsolatban az alábbiakról nyilatkozom: 

Az általam képviselt szervezet nevében tudomásul veszem, hogy a személyes adatok 

védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján 

közérdekű adat az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 

meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a 

tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy 

formában rögzített információ vagy ismeret. Külön törvény az adat megismerhetőségét 

korlátozhatja. Ezért a Kiíró a pályázat nyertesével történő szerződéskötést követően, az általam 

képviselt szervezet részéről benyújtott pályázati anyagokat, valamint a megkötésre kerülő 

szerződést és a szerződés teljesítésével kapcsolatos adatokat a jogszabályi keretek között a 

nyilvánosság számára hozzáférhetővé teheti. 

 

 

Budapest, 2020.  ...................................   

 

 

 

 

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

 cégszerű aláírás 
 

 

 



11. számú iratminta 

 

 

NYILATKOZAT 
TÁRSASÁGI CSELEKMÉNY ÉS HARMADIK SZEMÉLY 

HOZZÁJÁRULÁSA SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL 

 

 
Alulírott 

Cégnév: .........................................................................................................................................  

Székhely: ......................................................................................................................................  

Adószám:  .....................................................................................................................................  

Cégjegyzékszám: ..........................................................................................................................  

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

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

 

 „Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kezelésében lévő ingatlanokban több helyen terület 

használat igénybevétele kávé-, üdítőital- és snack automaták pályázó általi kihelyezése és 

üzemeltetése céljából, határozott idejű, 2023. július 15-ig kötendő szerződés útján” 

 

tárgyú pályázatra benyújtott ajánlatommal kapcsolatban az alábbiakról nyilatkozom: 

Az általam képviselt szervezet társasági szerződésének/alapító okiratának/alapszabályának* 

megfelelően, nyertesség esetén 

 a szerződés megkötéséhez külön társasági cselekmény szükséges/nem szükséges*; 

 a megkötendő szerződés létrejöttéhez és/vagy hatályba lépéséhez harmadik személy 

hozzájárulása szükséges/nem szükséges*. 

 

 

Budapest, 2020.  ...................................   

 

 

 

 

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

 cégszerű aláírás 
 

 

 

 

 

 

 

 

*a megfelelő szövegrész aláhúzandó  



12. számú iratminta 

 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében 

előírt kötelezettség teljesítéséhez belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdálkodó szervezetek részére 

Alulírott 

Családi és keresztnév:  ____________________________________________________________ 

Születési név:  __________________________________________________________________ 

Anyja születési neve:   ____________________________________________________________ 

Születési helye, ideje:  ____________________________________________________________ 

mint a 

Gazdálkodó szervezet teljes neve:  __________________________________________________ 

Székhelye:  ________________________________________________     

Adószáma:   ________________________________________________     

Cg. száma/nyilvántartásba vételi száma:  ______________________________________________ 

 

(Kérjük, hogy a fenti adatokat a gazdálkodó szervezetre vonatkozó hivatalos nyilvántartásban szereplő 

adatoknak megfelelően töltse ki!) 

 

törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem teljes körű tudatában – nyilatkozom, 

hogy az általam képviselt szervezet (továbbiakban: Szervezet) az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésnek megfelelően a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, ennek megfelelően: 

 

a) Tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 

megismerhető. 

 

b) Az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban 

rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 

egyezménye van. 

 

c) Nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött 

külföldi társaságnak. 

 

d) A Szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy 

szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 

tekintetében az a), b) és c) pont szerinti feltételek fennállnak. 

 

Tudomásul veszem, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem), mint 

költségvetési szerv csak átláthatónak minősülő szervezettel köthet érvényesen visszterhes szerződést, 

illetve létrejött ilyen szerződés alapján csak átláthatónak minősülő szervezetnek teljesíthet kifizetést. 

 

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 

 

Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz az Egyetemmel kötendő szerződésből eredő 

követelések elévüléséig az Egyetem a jelen nyilatkozatban rögzített adatokat kezelje. 

 

Kelt: ……………………………………………. 

 

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

 cégszerű aláírás 


