
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 10 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 nyilatkozat  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].

A fel szá mo ló hir det ménnyel kap cso la tos egyéb köz le mé nye:
A ki író fel hív ja a pá lyá zók fi gyel mét, hogy a je len pá lyá zat szö ve ge an gol nyel ven, a Csa tol má nyok DO KU MEN TU MOK

„ fülében” ta lál ha tó.
A ki író fel hív ja a pá lyá zók fi gyel mét, hogy a je len pá lyá zat ke re té ben csak a je len ki írás ban meg ha tá ro zott in gat lan ra le het ér vé -

nye sen pá lyáz ni.
A ki író a je len pá lyá za ti fel hí vás sal egy ide jû leg egy má sik pá lyá za ti fel hí vást is meg je len tet, amely alap ján a je len pá lyá zat ban

meg ha tá ro zott in gat lan ra egy má sik szom szé dos in gat lan nal (Gyõr, 6330/1. hrsz.; a szom szé dos in gat lan) együtt le het pá lyáz ni
(a „Kö zös pá lyá zat”); ezen to váb bi pá lyá za tok el bí rá lá sa a je len pá lyá zat el bí rá lá sá val egy ide jû leg tör té nik.

Az in gat lan – a min den ko ri tu laj do no sát – az Észak-Du nán tú li Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség
6823-14/2009 szá mú ha tá ro za tá val a kör nye zõ in gat la no kon ta pasz talt ta laj víz szennye zés nyo mon kö ve té se, el len õr zé se ér de ké ben
5 db kút ból ál ló mo ni tor ingrend szer ki ala kí tá sá ra és kár men te sí té si mo ni tor ing vég zé sé re kö te lez te.

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/P515772/te te lek.pdf
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