
A fel szá mo ló hir det ménnyel kap cso la tos egyéb köz le mé nye: 
A meg hir de tett té te le ket a fel szá mo ló ki zá ró la go san együt te sen kí ván ja ér té ke sí te ni. 
Vé te li aján la tot fel szá mo ló ál tal ké szí tett vé te li aján lat nyom tat vánnyal egye zõ tar ta lom mal kell be nyúj ta ni, et tõl el té rõ tar ta lom -

mal be nyúj tott vé te li aján lat ér vény te len. 
Az aján lat te võ nek aján la tá ban 30 na pos aján la ti kö tött sé get kell vál lal nia. 
A kö ve te lés re ér vé nyes pá lyá za tot az nyújt hat be, aki ren del ke zik a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 2013. évi 

CCXXXVII. tör vény sze rin ti pénz ügyi szol gál ta tás vég zé sé re vo nat ko zó ér vé nyes en ge déllyel, és pá lyá za ti aján la tá hoz azt csatolja.
Az aján lat nak tar tal maz nia kell:
– 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 -

kivonatot, il let ve a nyil ván tar tás ba vé tel rõl szó ló 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lást, va la mint a cég jegy zés re, il let ve alá írás ra jo go sult
aláírási címpéldányát, vagy hiteles másolatot,

– aján lott net tó vé tel árat, me lyet a fel szá mo ló ál tal ké szí tett aján la ti nyom tat vánnyal egye zõ tar ta lom mal kell benyújtani,
– a vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ját és ide jét,
– az aján la ti biz to sí ték meg fi ze té sé nek iga zo lá sát,
– az aján la ti biz to sí ték vissza uta lá sá ra bank szám laszámot,
– nyi lat ko za tot ar ra vo nat ko zó an, hogy a meg hir de tett kö ve te lé se ket meg te kin tet te, kö ve te lés re vo nat ko zó do ku men tá ci ót

 megismerte, ti tok tar tá si nyilatkozatot aláírta,
– kel lék sza va tos ság, ga ran ci á lis igény ér vé nye sí té sé nek ki zá rá sá ról szó ló nyi lat ko za tot, nyi lat ko za tot ar ra vo nat ko zó an, hogy

 tudomásul vet te, hogy a kö ve te lé sek ér té ké ért, be hajt ha tó sá gá ért, il let ve ér vé nye sít he tõ sé gé ért a ki író fe le lõs sé get nem vál lal, il le tõ -
leg a Ptk. 6:193. §-ában meghatározott kezesi felelõsségét kifejezetten kizárja,

– csa tol ni szük sé ges to váb bá pénz in té zet ál tal ki adott ve võ fi ze tõ ké pes sé gé nek iga zo lá sát, mely ki zá ró lag er re az ügy let re
 vonatkozik és 60 napig érvényes.

A Cstv. 49/C. §-ának (3) be kez dé se sze rint a jog sza bály vagy szer zõ dés alap ján elõ vá sár lás ra jo go sult jo gát a nyil vá nos ér té ke sí té -
sen gya ko rol hat ja oly mó don, hogy a vég le ge sen ki ala kult vé tel ár is me re té ben nyi lat ko zik vé te li szán dé ká ról. A fel szá mo ló fel hív ja
az elõ vá sár lás ra jo go sul ta kat, hogy elõ vá sár lá si jo gu kat a pá lyá zat le adá si ha tár ide jé ig írás ban a fel szá mo ló nál je lez zék. 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 tíz mun ka na pon be lül, kí ván -
nak-e él ni elõ vá sár lá si jo guk kal.

A je len hir det mény a fel szá mo ló szá má ra nem je lent ér té ke sí té si kö te le zett sé get, az ér té ke sí té si el já rás meg fe le lõ aján lat hi á nyá ban 
ered mény te len né nyil vá nít ha tó, vagy egyéb, az ér té ke sí tést be fo lyá so ló ok fel me rü lé se ese tén in dok lás nél kül vissza von ha tó.

A fen ti va gyon elem rõl ké szí tett ten der fü zet az aláb bi lin ken ér he tõ el:
https://eer.gov.hu/pa lya zat/P727395/te te lek.pdf
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