
– Az aján la ti biz to sí ték meg fi ze té sé nek ere de ti bi zony la tát.
– Aján la ti biz to sí ték vissza uta lá sá ra bank szám la szá mot.
– Nyi lat ko za tot ar ra, hogy el fo gad ja-e a pá lyá zat ér té ke lé sé rõl e-ma il ben tör té nõ tá jé koz ta tást, amennyi ben igen, azt mi lyen

e-mail címre kéri.
– Nyi lat ko za tot ar ra vo nat ko zó an, hogy a meg hir de tett va gyon tár gyat meg te kin tet te, ál la po tát meg is mer te, a va gyon tárgy ál la po ta 

tel jes kö rû en ismert a pályázó elõtt.
– An nak tu do má sul vé te lét, hogy az adós a va gyon tárgy ér té ke sí té sé re irá nyu ló szer zõ dés ben a hi bás tel je sí tés bõl ere dõ kel lék sza -

va tos sá gi igé nye ket, kár té rí té si igényt teljes mértékben kizárja.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nál a vé tel ár nagy sá ga a meg ha tá ro zó szempont.
A fel szá mo ló tá jé koz tat ja a pá lyá zó kat, hogy az in gó sá gok vé tel árát ter he lõ ál ta lá nos for gal mi adó össze ge a min den kor ha tá lyos

áfa-tv. sza bá lyai sze rint ke rül meg ha tá ro zás ra, amely nek meg fi ze té sé re a nyertes pályázó köteles.
Több meg fe le lõ, a vé tel ár vo nat ko zá sá ban leg fel jebb 10%-kal el té rõ pá lyá zat ese tén a fel szá mo ló ártárgyalást tart.
A fel szá mo ló a pá lyá za tot meg fe le lõ aján lat hi á nyá ban ered mény te len nek nyilváníthatja.
A fel szá mo ló hir det ménnyel kap cso la tos egyéb köz le mé nye:
Fel hív juk a pá lyá zók fi gyel mét, hogy a bú to rok el szál lí tá sa a ve võ fel ada ta, az eb bõl szár ma zó sé rü lé se kért, ká ro kért a fel szá mo ló

felelõsséget nem vállal.
A fen ti va gyon tár gyak ról ké szí tett ten der fü zet az aláb bi lin ken érhetõ el:
https://eer.gov.hu/pa lya zat/P494336/te te lek.pdf
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