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A REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.  

(továbbiakban: Remek Nonprofit Kft.) 
pályázatot hirdet  

a Salgótarján Fő tér 5. szám alatt, a JAMK „C” épületrészének 
bérleti szerződés útján történő hasznosítása és abban kávézó működtetése céljából. 

 
A Remek Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kiíró) pályázat keretében a szerződéskötés 
napjától 3 évre szóló, határozott idejű bérleti szerződés útján kívánja bérbe adni a 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 tulajdonában álló, a Kiíró 
működtetésében lévő Salgótarján Fő tér 5. szám alatt, a József Attila Művelődési Központ 
(továbbiakban: JAMK) „C” épületrészében található Városi Galéria és Irodalmi Kávéházat 
(továbbiakban: ingatlanrész).  
 

1. Fogalom meghatározások 
 
1.1. Kiíró: 
A nyilvános pályázat kiírója: 
Kiíró neve: REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. 
Kiíró címe: 3100, Salgótarján Fő tér 5. 
 
Kiíró kapcsolattartója:  
Kapcsolattartó e-mail címe: titkarsag@salgoremek.hu 
Kapcsolattartó telefonszáma: 06-32-310-503 
 
1.2. Ajánlattevők köre:  
Magyarországon székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók. 
 
1.3. Ajánlattevő: 
Aki a jelen pályázati eljárás során pályázati ajánlatot nyújt be a Kiíróhoz. 
 
1.4. Pályázati felhívás 



 
 

A Kiíró által közzétett, az ingatlanrész bérbeadására irányuló hirdetmény. 
1.5. Részletes tájékoztató: 
Kiíró által a honlapján közzétett, a Salgótarján Fő tér 5. szám alatt, a JAMK „C” 
épületrészében található Városi Galéria és Irodalmi Kávéház (továbbiakban: ingatlanrész) 
bérbeadására, és abban kávézó működtetésére irányuló „KULT-KÁVÉZÓ” című pályázati 
kiírás és a pályázati eljárás részletes szabályait tartalmazó jelen dokumentum és annak 
mellékletei. 
 
1.6. Ajánlat vagy pályázati ajánlat:  
Az ajánlattevők által benyújtott pályázati ajánlat, annak valamennyi csatolt mellékletével 
együtt. 
 
2. A pályázat tárgya 
 
2.1. A pályázat tárgya az ingatlanrész bérbeadás útján történő hasznosítása, az 
ingatlanrészben kávézó működtetése a leendő Bérlő által beszerzett engedélyek alapján, az 
engedély előírásainak megfelelően. 
 
2.2.A Bérlemény bemutatása:  
 
A Salgótarján, Fő tér 5. szám alatt, a JAMK „C” épületrészében található ingatlanrész területe 
412 m2. Az ingatlanrészben kávéház és galéria elnevezésű tér található, valamint kiszolgáló 
helyiségek (mosdók, iroda). 
 
 
3. A pályázati ajánlattal szemben támasztott követelmények 
 
3.1. A Kiíró által meghatározott minimális havi bérleti díj, amelynél kisebb összegű pályázati 
ajánlat nem tehető, nettó 150.000 Ft azaz százötvenezer forint. A havi bérleti díjat a 
pályázat nyertese, havonta előre, egy összegben a REMEK Nonprofit Kft. bankszámlájára, 
átutalással köteles megfizetni. A Kiíró halasztott fizetést vagy részletfizetést nem fogad el.  
Az ajánlattevő az ajánlatban köteles feltüntetni az általa megajánlott nettó havi bérleti díj 
összegét.  
A bérleti díj nem tartalmazza az ingatlanrészre vonatkozó közüzemi költségeket.   
 
3.2. Pályázónak vállalnia kell, hogy a bérleti díjon felül havonta köteles megfizetni a 
Bérlemény használatával és a folytatott tevékenységével kapcsolatos üzemeltetési 
költségeket. 
3.3. Pályázónak vállalnia kell, hogy a működése során tekintettel lesz a Kiíró által képviselt 
közművelődési, kulturális szempontokra.  
3.4. Pályázónak vállalnia kell, hogy az ingatlanrész működtetése során együttműködik a 
Kiíróval. 
3.5. Pályázónak vállalnia kell, hogy a kávézó működtetése során mindent elkövet annak 
érdekében, hogy a látogatottságát és ezáltal a helyszín ismertségét is növelje. Ennek 
érdekében megfelelő marketing és reklám tevékenységet fejt ki. 
 
 



 
 

 
 
 
4. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 
A pályázat nyertese köteles a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg az első havi bérleti 
díjon felül 5 havi bérleti díj összegének megfelelő összegű kauciót a nyertességről szóló 
értesítés átvételét követő 5 munkanapon belül a Kiíró bankszámlájára történő átutalással 
megfizetni. Amennyiben a pályázat nyertese a kauciót ezen határidőn belül nem fizeti meg a 
Kiíró részére, a Kiíró jogosult az értékelés során a következő helyre rangsorolt ajánlattevővel 
való szerződéskötésre. 
Az ajánlattevő az ajánlatában a kaució összegének elfogadásáról és annak megfizetéséről 
köteles nyilatkozni, amely nyilatkozat megtétele az ajánlat érvényességi feltétele. A 
befizetett kaució a Kiírót illeti, a bérleti jogviszony fennállása alatt a bérleti szerződést 
megkötő, nyertes ajánlattevő annak visszafizetését vagy bármilyen más módon történő 
beszámítását a Kiírótól nem követelheti. A kaució kizárólag a bérleményben a bérlő által 
okozott kár elhárítására, esetleges bérleti díj tartozás esetén annak beszámítására 
használható fel. A kauciót vagy az abból fennmaradó összeget a bérbeadó, a bérleti 
szerződés megszűnésétől számított 30 napon belül kamatmentesen köteles a bérlő részére 
visszafizetni.  
 
 
5. Kizáró okok 
 
Nem jogosult ajánlat benyújtására, aki: 
- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján lejárt köztartozással rendelkezik, 
- a Kiíróval szemben lejárt tartozással rendelkezik,  
- aki a pályázat kiírásától számított 2 éven belül a Kiíró által kiírt bérbeadásra irányuló 
pályázattól az eredményhirdetés után visszalépett, 
- ellene csőd-, felszámolási eljárás indult, továbbá végelszámolását kezdeményezték, jogutód 
nélküli megszüntetése folyamatban,  
- tevékenységét saját döntése alapján saját maga vagy az arra jogosult szerv felfüggesztette, 
- a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján nem minősül átlátható 
szervezetnek. 
 
 
6. Alkalmassági követelmények 
 
6.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
 
6.1.1. Az ajánlattevőnek igazolnia kell gazdasági és pénzügyi alkalmasságát az alábbiak 
szerint: 
Az ajánlattevő ajánlatához köteles csatolni három teljes lezárt üzleti évre (2020., 2019., 
2018.) vonatkozó, számviteli jogszabályok szerint elkészített beszámoló részét képező 
mérlegét és eredmény-kimutatását egyszerű másolatban. A pályázó pénzügyileg, 
gazdaságilag alkalmatlan, ha az előző három lezárt üzleti évből egynél több évben a mérleg 
szerinti eredménye negatív. 



 
 

 
6.2.1. Az ajánlattevőnek igazolnia kell szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint: 
Az ajánlattevő köteles az ajánlat benyújtását megelőző utolsó három évben az ajánlattevő 
által végzett legjelentősebb, a pályázati felhívás tárgyát képező tevékenység ismertetésére. 
7. Az ajánlat kötelező tartalmi elemei és az ahhoz csatolandó mellékletek 
 
Az ajánlattevő a jelen részletes tájékoztató 1. sz. mintanyilatkozatát képező pályázati 
ajánlatában köteles feltüntetni az általa megajánlott havi bérleti nettó díjat. 
Az ajánlattevő a pályázati ajánlatához köteles csatolni: 
- az ingatlanrész hasznosítására vonatkozó koncepciót, részletesen a különterem, a galéria 
működtetésére vonatkozó tervet, 
- az ingatlanrész felújítására, átalakítására vonatkozó szakmai-pénzügyi tervet, 
- a 2. sz. mintanyilatkozatot képező Pályázati adatlapot,  
- gazdálkodó szervezet ajánlattevő esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, ügyvezető 
aláírási címpéldányát; egyéni vállalkozó 30 napnál nem régebbi NAV által kiállított egyéni 
vállalkozó hatósági bizonyítványát, 
- a 3. sz. mintanyilatkozatot képező Titoktartási nyilatkozatot, 
- gazdálkodó szervezet ajánlattevő esetén Átláthatósági nyilatkozatot,  
- NAV igazolást arról, hogy a pályázat beadásakor köztartozásmentes adózónak minősül, 
- a szakmai alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat (képzettséget, végzettséget 
igazoló dokumentumok). 
 
Az ajánlattevő köteles az ajánlat és az annak részét képező nyilatkozatok és mellékletek 
minden oldalának cégszerű aláírására. Amennyiben az ajánlattevő nevében meghatalmazott 
jár el, a meghatalmazott jogosult az aláírásra, ez esetben a meghatalmazott a 2. sz. 
mintanyilatkozatot képező Pályázati adatlaphoz a teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalt, eredeti meghatalmazást is csatolni köteles. 
 
 
8. Az ajánlat benyújtása 
 
8.1. Az ajánlat benyújtásának határideje: 2021. április 30. 
 
8.2. Az ajánlat benyújtásának formai előírásai 
 
A pályázatokat a megjelölt helyre 1 db zárt borítékban, 2 eredeti példányban, kötve vagy 
fűzve számozott lapokkal magyar nyelven kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni az 
alábbi szöveget:” KULT-KÁVÉZÓ” 
A pályázati ajánlatot oldalszámozással kell ellátni, amelynek eggyel kell kezdődnie és 
oldalanként eggyel kell növekednie. Elegendő a szöveget vagy számokat tartalmazó oldalakat 
számozni, az üres oldalakat, a címlapot és a hátlapot is el lehet látni számozással, ez azonban 
nem szükséges.  
 
8.3. Az ajánlat benyújtásának helye és módja 
 
Az ajánlatot lezárt csomagban vagy borítékban, magyar nyelven, a jelen részletes 
tájékoztatóban foglalt alaki és tartalmi követelményeknek megfelelően, írásban, postai úton 



 
 

vagy személyesen, a képviseletre jogosult személy vagy meghatalmazott útján kell 
benyújtani a pályázati felhívás közzétételétől az ajánlat benyújtásának határideje lejártáig.  
A postai úton megküldött ajánlatnak a Kiíró címére még az ajánlat benyújtására előírt 
határidő lejárta előtt be kell érkeznie. 
Cím: 3100 Salgótarján, Fő tér 5. (JAMK) 
 
A személyesen benyújtott ajánlat átvételét a Kiíró munkatársa átvételi elismervénnyel 
igazolja.  
Az ajánlatok személyes benyújtására hétfőtől péntekig 8 és 15 óra között van lehetőség a 
Kiíró Salgótarján, Fő tér 5. sz. alatti székhelyének titkárságán.  
 
 
9. Az ajánlatok felbontása 
 
A pályázatok felbontására a Kiíró székhelyén 2021. május 3. napján kerül sor. A Pályázat 
elbírálásának határideje 15 nap. A Kiíró az elbírálás eredményéről az elbírálást követő 5 
napon belül levélben értesíti a pályázókat. 
 
A pályázat érvényességének feltételei: 
- a „PÁLYÁZATI ADATLAP” pontos és olvasható kitöltése, eredeti aláírása 
- az induló havi bérleti díj megajánlása 
- részletes koncepció az ingatlanrész, kiemelten a különterem, a galéria felújítására, 
működtetésére vonatkozóan. 
 
A pályázat elbírálása során alkalmazott szempont: az összességében legelőnyösebb ajánlat 
elve. Az elbírálás során kiemelt szempont a működtetésre vonatkozó koncepcióban az 
ajánlattevő és a Kiíró közötti együttműködési lehetőségek feltüntetése.  
 
Amennyiben az ajánlat az ajánlat benyújtásának határideje lejártát követően érkezik a 
megjelölt címre, a Kiíró az elkésett ajánlatokat jogosult felbontani és azt az ajánlattevő 
részére visszaküldeni, azzal a tájékoztatással, hogy az ajánlat – annak elkésettsége okán – az 
ajánlatok értékelésénél nem vehető figyelembe.  
Az ajánlat benyújtásával vagy egyéb, a pályázati eljárással kapcsolatos küldemények postai 
feladásából származó valamennyi kockázatot (pl. késedelmes kézbesítés, a küldemény 
megsérülése, elvesztése stb.) az ajánlattevő viseli.  
 
 
A Kiíró jogosult az eljárást eredménytelennek nyilvánítani, amennyiben 
 

 nem érkezett pályázati ajánlat, 

 kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek, 

 egyik ajánlattevő sem tett a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot, 
vagy egyik ajánlat sem érte el a kiírásban feltüntetett minimális bérleti díj mértékét.  

 a kiíró egyéb okok miatt az eljárás érvénytelenítéséről döntött. 
 



 
 

A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a pályázat 
soron következő helyezettjével kössön bérleti szerződést, amennyiben az megfelel a 
pályázati feltételeknek. 
 
A Kiíró hiánypótlást előírhat. 
 
A pályázat benyújtásával az ajánlattevő elfogadja a jelen pályázati feltételeket, és vállalja az 
abban foglalt kötelezettség teljesítését; továbbá tudomásul veszi, hogy ajánlata 
kidolgozásával felmerült költségek őt terhelik, azokat a kiíróra nem háríthatja. 
 
 
10. A bérleti szerződés megkötése 
 
10.1. A nyertes ajánlattevővel a szerződéskötésre a pályázati eljárás eredményéről szóló 
tájékoztatásnak a nyertes ajánlattevő általi kézhezvételét követő 10 munkanapon belül kerül 
sor.  
10.2. Amennyiben a pályázat nyertesével a szerződéskötés meghiúsul, a Kiíró jogosult a 
pályázat soron következő helyezettjével szerződést kötni. Kiíró új pályázat kiírása helyett a 
meghiúsulástól számított 5 napon belül jogosult felajánlani az ajánlatok értékelésénél a 
soron következő helyezett részére, hogy a nyertes ajánlattevő által megajánlott feltételekkel 
Kiíróval szerződést kössön. 
 
10.3. Amennyiben az ajánlat nyertese a pályázati nyertességéről szóló értesítés általa 
történő átvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül a kaució fizetési kötelezettségének 
nem tesz eleget, a Kiíró jogosult a kaució befizetésére előírt határidő elmulasztását követően 
a nyertes ajánlattevő helyett az ajánlatok értékelésénél a soron következő helyezett 
ajánlattevővel bérleti szerződést kötni. Kiíró új ajánlat kiírása helyett a meghiúsulástól 
számított 5 napon belül jogosult felajánlani az ajánlatok értékelésénél a soron következő 
helyezett részére, hogy a nyertes ajánlattevő által megajánlott feltételekkel Kiíróval 
szerződést kössön. 
 
 
11. A Kiíró jogfenntartó nyilatkozata 
 
A Kiíró fenntartja jogát, hogy: 
- az ajánlattételi határidő lejártáig - a felhívás megjelenésével azonos módon értesítve az 
érdeklődőket - a pályázati felhívást módosítsa vagy visszavonja, 
- az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlattételi határidőt meghosszabbítsa, 
A Kiíró a pályázati felhívás módosítása, visszavonása, az ajánlattételi határidő 
meghosszabbítása esetén köteles ennek tényét a pályázati felhívás közzétételével azonos 
módon és helyen közzétenni. 
 
A Kiíró jogfenntartó nyilatkozata alapján tett intézkedése miatt az ajánlattevő kártérítési 
igény előterjesztésére nem jogosult.  
A Kiíró a jelen pályázatot annak bármely szakaszában indokolási, kártérítési, kártalanítási 
kötelezettség nélkül eredménytelenné nyilváníthatja.  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
12. Az ajánlat érvényessége 
 
Érvényes az ajánlat, ha:  
- megfelel a részletes tájékoztatóban és a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek; 
- azt a részletes tájékoztatóban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított 
ajánlattételi határidőben nyújtották be, az ajánlat postai úton történő megküldése esetén az 
ajánlat az ajánlattételi határidő lejártáig a Kiíróhoz megérkezett;  
- az ajánlat tartalmazza a részletes tájékoztatóban foglalt tartalmi előírásokat és ahhoz 
valamennyi, a részletes tájékoztatóban meghatározott melléklet csatolásra került, 
- az ajánlattevő az ajánlatot a jelen részletes tájékoztatóban részletezett formai előírásoknak 
megfelelően nyújtja be,  
- az ajánlattevővel a jelen részletes tájékoztatóban foglalt kizáró okok egyike sem áll fenn, és 
nem került sor az ajánlattevőnek a pályázati eljárásból történő kizárására. 
 
 
13. Hiánypótlás 
 
Az ajánlattevő általi önkéntes hiánypótlásra az ajánlat benyújtásától számított legfeljebb 5 
(öt) munkanapon belül, vagy a Kiíró felhívására vonatkozó hiánypótlásra a Kiíró erre irányuló 
felhívása átvételének időpontjától számított legfeljebb 5 (öt) munkanapon belül van 
lehetőség.  
A hiánypótlás az ajánlat elbírálásra kerülő tartalmi elemeit nem érintheti, nem módosíthatja, 
egyebekben a hiányok pótolhatók. Amennyiben a hiánypótlás ezzel ellentétes, az az ajánlati 
kötöttség megsértésének minősül és az ajánlat érvénytelenné nyilvánítására kerül sor. 
Amennyiben a hiánypótlásra nem vagy nem határidőben kerül sor, illetve, ha az a pályázati 
ajánlat elbírálására kerülő tartalmi elemeit érinti vagy módosítja, akkor a Kiíró az ajánlat 
elbírálásakor – a hiánypótlás figyelmen kívül hagyásával – csak az eredeti pályázati 
ajánlatban foglaltakat veszi figyelembe. 
 
 
14. Az ajánlat érvénytelensége 
 
Érvénytelen az ajánlat, ha az érvényességi feltételeknek részben vagy egészben, a 
hiánypótlást követően sem felel meg. Az érvénytelen ajánlat az ajánlatok értékelésénél nem 
vehető figyelembe.  
 
  
15. Költségviselés 
 



 
 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos minden költség az ajánlattevőket 

terheli. A Kiíró nem felelős és nem köteles fizetni az olyan kiadásokért, illetőleg 

veszteségekért, amelyek az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban az 

ajánlattevőnél merülnek fel. A Kiíró semmilyen esetben sem kötelezhető az 

ajánlatelkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek részben vagy egészben történő 

megtérítésére. 

 

 

 

 
16. A pályázati eljárás és a részletes tájékoztató titkossága 
 
A pályázati felhívás és a részletes tájékoztató (mellékleteivel együtt) egésze vagy annak 
bármely része kizárólag a pályázati ajánlatok elkészítéséhez és benyújtásához használható 
fel, annak egyéb célra történő felhasználása tilos. A pályázati felhívás és a részletes 
tájékoztató másra át nem ruházható és nem hozható nyilvánosságra.  
Az ajánlattevő a szerződéskötésig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát, köteles 
továbbá a pályázati eljárás befejezését követően is bizalmasan kezelni a Kiíró által a 
rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, adatot, azokról harmadik személyeknek 
tájékoztatást nem adhat.  
 
 
17. A Bérlemény megtekintésének lehetősége 
 
A Kiíró előzetes egyeztetés alapján megtartott helyszíni bejáráson biztosítja a Bérlemény 
megtekintésének lehetőségét, amelyről jegyzőkönyv készül.  
 

 
18. Kiegészítő tájékoztatás kérése 
 
Az ajánlatot benyújtani kívánó érdeklődő – a megfelelő ajánlat benyújtása érdekében – a 
pályázati felhívásban, részletes tájékoztatóban, illetőleg annak mellékleteiben foglaltakkal 
kapcsolatban a Kiírótól kizárólag írásban (levélben vagy e-mailben) legkésőbb az ajánlatok 
benyújtására előírt határidőt megelőző ötödik munkanapig kiegészítő (értelmező) 
tájékoztatást kérhet. Szóban kiegészítő tájékoztatás kérésére nincs lehetőség.  
 
 
19. A pályázati felhívás és a részletes tájékoztató elérhetősége 
 
A pályázati felhívás és részletes tájékoztató a Kiíró honlapján (www.salgoremek.hu) 
olvasható. A pályázattal kapcsolatban – kiegészítő tájékoztatásnak nem minősülő 
kérdésekben – további felvilágosítás kérhető az 1.1 pontban foglalt kapcsolattartótól.  
 
 
Mellékletek: 
 
Ingatlan tulajdoni lapja, helyszínrajz 
1. sz. mintanyilatkozat 

http://www.salgoremek.hu/


 
 

2. sz. mintanyilatkozat 
3. sz. mintanyilatkozat 
 
 
 
 
 
 
 

1. sz. mintanyilatkozat 
 
 

PÁLYÁZATI AJÁNLAT 
 
Alulírott 
 
Cégnév:  ......................................................................  
Székhely:  ....................................................................  
Cégjegyzék szám:  .......................................................  
Tel.:  ............................................................................  
 
I. Bérleti díj összege 
 
A REMEK Salgótarján Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. kezelésében lévő, a 
Salgótarján Fő tér 5. szám alatt, a JAMK „C” épületrésze bérbeadására vonatkozóan a 
bérleti díj nettó összegére tett ajánlatom a következő: 
 

Bérleti díj összege: ……………………….. Ft/hó 
 

 
Egyúttal nyilatkozom arról, hogy ajánlatom nyertessége esetén az ajánlatomnak megfelelő 
bérleti díjat a pályázati kiírásban és a megkötendő szerződésben foglaltak szerint, az általam 
képviselt szervezet fizeti meg a REMEK Salgótarján Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit 
Kft. számlájára átutalással.  
 
II. Kaució elfogadása 
 
Kijelentem, hogy az 5 havi bérleti díj összegének megfelelő …………….,- Ft., azaz ……………… 
forint összegű kaució összegét elfogadom és vállalom, hogy az ajánlatom nyertessége 
esetén az erről való tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül a kaució összegét 
befizetem a REMEK Salgótarján Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft számlájára 
átutalással.  
Egyúttal kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy ezen kötelezettségemre előírt 
határidő elmulasztása esetén a Kiíró jogosult az értékelés során következő helyre rangsorolt 
ajánlattevővel való szerződéskötésre. 
 
 



 
 

 
……..................................., 2021.............. 

 
         …………………………… 
                    ajánlattevő 
                         cégszerű aláírása 
 
 

 
2. sz. mintanyilatkozat 

PÁLYÁZATI ADATLAP 
 
A Salgótarján Fő tér 5. szám alatt, a JAMK „C” épületrészének bérleti szerződés útján 
történő hasznosítására és abban kávézó működtetése céljából meghirdetett „KULT-
KÁVÉZÓ” c. AJÁNLAT benyújtásához: 
 
I. AJÁNLATTEVŐ ADATAI 
 
1. Cégnév: 
   
2. Székhely: 
 
3.  Adószám,  
  
 Statisztikai számjel: 
 
4. Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 
 
5. Vezető tisztségviselő neve: 
 
6. Telefonszám: 
 
7. E-mail cím: 
 
8. Az ajánlatért felelős személy neve, elérhetősége (telefon, e-mail): 
 
9. Az ajánlattevő bankszámlaszáma, a számlát vezető hitelintézet neve, címe: 
 
10. Az ajánlatot aláíró tisztségviselő(k) neve, beosztása: 
 
11. Külföldi ajánlattevő esetén a belföldi kézbesítési megbízott neve, elérhetősége (telefon, 

e-mail, cím): 
 
II. AZ AJÁNLATTEVŐ RÖVID BEMUTATKOZÁSA, TEVÉKENYSÉGÉNEK ISMERTETÉSE: 
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  



 
 

 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 
Tanúsítom, hogy a pályázati adatlapon foglaltak megfelelnek a valóságnak. 
 
……..................................., 2021. .............. 
 

………………………. 
ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
3. sz. mintanyilatkozat 

 
TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

 
Alulírott  

Cégnév/ Név:  ...........................................................  
Székhely/Cím:  ..........................................................  

 
kártérítési felelősségem tudatában kijelentem, hogy szigorúan titokban tartok minden olyan 
információt, amelyet a REMEK Salgótarjáni Rendezvény-és Médiaközpont Nonprofit Kft. a 
3100, Salgótarján Fő tér 5. szám alatti JAMK „C” épületszárnyának bérbeadására és abban 
kávézó működtetésére kiírt nyilvános pályázati felhívásával kapcsolatban tudomásomra hoz 
és a részemre átad. Tudomásul veszem, hogy az információk magam, illetve az általam 
képviselt cég vagy szervezet jelen ajánlattal foglalkozó munkavállalói, megbízottjai 
tájékoztatására szolgálnak. Kijelentem, hogy ezeket az információkat nem hozom 
nyilvánosságra, harmadik személynek nem szolgáltatom ki, kizárólag a pályázaton történő 
részvétel érdekében használom fel. 
Ilyen információnak minősül minden olyan adat, jelentés, tervezet, eredmény, ismeret, 
amely az érintett ingatlanrész, vagy a Remek Nonprofit Kft. szempontjából lényeges lehet, és 
amely nincs nyilvánosságra hozva. 
Jelen titoktartási nyilatkozat tartalmáról a pályázattal kapcsolatos információkhoz hozzáférő 
esetleges munkavállalókat, megbízottjaikat tájékoztattam, a titoktartást tőlük is 
megkövetelem. 
 
A nyilatkozat be nem tartása esetén a jogkövetkezményeket vállalom. 

 
 
 
 

…………….., 2021. ……………………. 
 
         …………………………… 
               ajánlattevő 
                          cégszerű aláírása 
 
 
 


