
A 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 12. § (5) be kez dés sze rin ti rész le tes fel té te lek:
Ár aján la tot az in gó sá gok ra gaz da sá gi tár sa ság és ter mé sze tes sze mé lyek egy aránt te het nek.
Az aján lat nak tar tal maz nia kell:
– pá lyá zó ada tai (ma gán sze mély ese tén: sze mé lyi iga zol vány, lak cím kár tya, adó iga zol vány má so la ta; egyé ni vál lal ko zó ese tén:

egyé ni vál lal ko zói iga zol vány, vagy jog sza bály sze rin ti iga zo lá sa; gaz da sá gi tár sa ság, il let ve egyéb szer ve zet ese tén: a jog ké pes sé get
iga zo ló, az il le té kes cég bí ró ság, il let ve köz jegy zõ ál tal ki ál lí tott vagy hi te le sí tett, 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat, il let ve a nyil ván -
tar tás ba vé tel rõl szó ló 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lás, va la mint a cég jegy zés re, il let ve alá írás ra jo go sult alá írá si cím pél dá nya vagy
hi te les má so la ta);

– 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-ma il 

cím re ké ri;
– 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 is mert a pá lyá zó 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 kellék -

szavatossági igé nye ket, kár té rí té si igényt tel jes mér ték ben ki zár ja.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nál a vé tel ár nagy sá ga a meg ha tá ro zó szem pont.
A fel szá mo ló hir det ménnyel kap cso la tos egyéb köz le mé nye:
A fel szá mo ló a becs ér ték 70%-nál ala cso nyabb aján la tot nem fo gad el.
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/P631043/te te lek.pdf
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