
A be nyúj tott pá lyá za tok el bí rá lá sá tól szá mí tott há rom na pon be lül a ki író ér te sí ti az aján lat te võ ket a pá lyá zat ered mé nyes sé -
gé rõl.

A fel szá mo ló az elekt ro ni kus ér té ke sí tés ér vé nyes sé gé nek és ered mé nyes sé gé nek meg ál la pí tá sát kö ve tõ en a nyer tes aján la tot be -
mu tat ja az elõ vá sár lá si jog gal ren del ke zõk nek, az õket meg il le tõ sor rend ben, an nak ér de ké ben, hogy nyi lat koz za nak: kí ván nak-e él ni
elõ vá sár lá si jo guk kal. A nyi lat ko zat té te lé re leg alább tíz na pot kell biz to sí ta ni, ki vé ve a 10. § (1) be kez dés f) pont ja sze rin ti kis ér té kû
va gyon tár gyak ra vo nat ko zó egy sze rû sí tett elekt ro ni kus ér té ke sí té si el já rást, amely ese tek ben leg alább öt na pot kell biz to sí ta ni e nyi -
lat ko zat meg té te lé re az elõ vá sár lá si jog jo go sult ja i nak [17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 27. § (4) be kez dés]. Et tõl el té rõ el já rás ról nem 
rendelkezhet.

A fel szá mo ló hir det ménnyel kap cso la tos egyéb köz le mé nye:
A fel szá mo ló tá jé koz tat ja a pá lyá zó kat, hogy a je len leg az in gat lan te rü le tén ta lál ha tó esz kö zök és in gó sá gok el szál lí tá sá ról a fel -

szá mo ló gon dos ko dik a szer zõ dés meg kö té sét kö ve tõ 60 na pon be lül.
A fen ti va gyon tárgy ról ké szí tett ten der fü zet az aláb bi lin ken ér he tõ el:
https://eer.gov.hu/pa lya zat/P489659/te te lek.pdf
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