
– 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,
– 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 kellék -

szavatosság 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 hir det ménnyel kap cso la tos egyéb köz le mé nye:
– 24 da rab ma gán sze méllyel szem be ni ve gyes össze té te lû kö ve te lés össze sen: 67 883 995 Ft értékben.
– 15 da rab ki svál lal ko zás sal szem be ni ve gyes össze té te lû kö ve te lés össze sen: 2 921 752 Ft értékben.
Az elõ vá sár lás ra jo go sul tak az elõ vá sár lá si jo gu kat a pá lyá zat ke re tei kö zött érvényesíthetik.
A kö ve te lé sek ér té ke sí té sé re vo nat ko zó mi ni mál ár a kö ve te lés tény le ges becsértéke.
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/P619437/te te lek.pdf

* * *
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