
A 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 12. § (5) be kez dés sze rin ti rész le tes fel té te lek:
A pá lyá za ton ma gyar és kül föl di ter mé sze tes sze mély, ma gyar és kül föl di tár sa ság, va la mint ma gyar és kül föl di egyé ni vál lal ko zók 

ve het nek részt.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó ada ta it (név, szék hely, cég jegy zék szám, adó szám, kép vi se let re jo go sult adatait);
– ma gán sze mély ese tén a sze mé lyi iga zol vány, adó kár tya és lak cím kár tya fény má so la tát;
– tár sa ság ese tén a 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tot, alá írá si cím pél dányt vagy ügy véd ál tal el len jegy zett aláírásmintát;
– a meg vá sá rol ni kí vánt va gyon tárgy pon tos meg ne ve zé sét;
– az egy ér tel mû en meg ha tá ro zott vé te li árat és a fi ze tés mód ját, fel té te le it és a fi ze té si határidõt;
– a pá lyá zat so rán az el já rás ra jo go sult sze mély meg ha tal ma zá sát;
– a pá lyá zat hoz csa tol ni kell az aján la ti biz to sí ték be fi ze té sé nek igazolását;
– az aján la ti biz to sí ték vissza uta lá sá ra szol gá ló bank szám la szá mot.
A pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy:
– meg hir de tett va gyon tár gyat meg te kin tet te, ál la po tát meg is mer te, tu do má sul ve szi, hogy az el adó kel lék sza va tos sá got, il let ve

 garanciát nem vál lal, kár té rí té si igényt teljes mértékben kizárja;
– tu laj don szer zé si jo go sult ság ra vo nat ko zó nyi lat ko za tot;
– mi ni mum 60 na pos aján la ti kö tött sé get vál lal;
– tu do má sul ve szi, hogy a va gyon szer zés sel kap cso la tos min den költ ség a pá lyá zót ter he li – ide ért ve a fi ze ten dõ adó kat és il le té -

ke ket, va la mint a szer zõ dés elõkészítésének díját;
– 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.
A ki író azt a pá lyá za tot mi nõ sí ti elõ nyö sebb nek, amely ben a meg hir de tett va gyon tár gyak vo nat ko zá sá ban a vé tel ár, fi ze tés ha tár -

ide je, mód ja, va gyon összes ség együt tes meg vá sár lás ra te kin te té ben a legelõnyösebb vételi ajánlat szerepel.
A Cstv. 49/A. § (4) be kez dé se ér tel mé ben, több meg fe le lõ, azo nos ér té kû (a vé tel ár vo nat ko zá sá ban leg fel jebb 10%-kal el té rõ)

aján lat ese tén ár tár gya lás ra ke rül sor, mely rõl fel szá mo ló a bon tást kö ve tõ há rom mun ka na pon be lül értesíti az érintett ajánlattevõket.
A fel szá mo ló hir det ménnyel kap cso la tos egyéb köz le mé nye:
Ér vény te len az aján lat, ha nem fe lel meg a jog sza bály ban, il let ve a pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá ro zot tak nak, be szá mí tást tar tal maz,

av agy nem ha tár idõ ben ér ke zett, vagy a pá lyá zó bá nat pénzt nem, vagy nem a pá lyá za ti ki írás sze rint he lyez te le tét be, vagy nem je löl
meg konk rét vé tel árat, vagy az árat (aján la tát) más pá lyáz at tól te szi füg gõ vé. 

A fel szá mo ló az ér té ke sí tett va gyon tár gya kért sza va tos sá got, jót ál lást nem vál lal, azok meg te kin tett ál la pot ban ke rül nek ér té ke sí tés re.
Az ér té ke sí tés az áfa tör vény 142. § (1) bekezdése szerint fordított áfás. A pályázó köteles az ajánlatában nettó árat megjelölni.
A Cstv. 49/C. §-ának (3) be kez dé se sze rint va la mennyi elõ vá sár lás ra jo go sult (ide ért ve a szer zõ dé sen és a jog sza bá lyon ala pu ló

elõ vá sár lá si jog jo go sult jai is) a nyil vá nos ér té ke sí té sen gya ko rol hat ja elõ vá sár lá si jo gát. Az elõ vá sár lás ra jo go sul tak kö te le sek
 elõvásárlási jo guk nak fenn ál lá sát iga zol ni. Az elõ vá sár lás ra jo go sul tak kal a fel szá mo ló köz li az el fo ga dott vé te li aján la tot. Az elõ -
vásárlásra jo go sult a meg is mert vételi ajánlat ismeretében köteles nyilatkozni, hogy élni kíván-e az elõvásárlási jogával.

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 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/P543068/te te lek.pdf
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