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TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE  
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1.  BEVEZETŐ 

1. Az Ajánlatkérőnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) alapelveinek legmesszebbmenőbb 

mértékig történő biztosításával elősegítse az Ajánlattevők részére a sikeres Ajánlattétel 

lehetőségét. 

2. A részvételi dokumentációban kiadott tájékoztatásban leírt információk az ajánlattételi 

szakaszra is irányadóak, az abban foglaltak nem kerülnek megismétlésre, csak az attól való 

eltérések és az ott nem szereplő információk kerülnek megadásra.  

 

2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

 

Lásd a részvételi dokumentációban leírtakat. 

 

4. AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA, BONTÁSA 

 

Lásd a részvételi dokumentációban a részvételi jelentkezés benyújtására vonatkozóan leírtakat. 
 

5. RÉSZAJÁNLATTÉTEL, ILLETVE TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLATTÉTEL 

LEHETŐSÉGE 

 

5.1. Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt biztosítja. Ajánlatok benyújthatók valamennyi 

részre, az alábbiak szerint:  

1.rész: Épület felújítása 

2.rész: Épület körüli út építése 

3. rész: Alsó hosszú parkoló építése 

4. rész: Felső kis parkoló építése 

 

5.2. Ajánlattevők a jelen eljárásban többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehetnek, az ilyen 

ajánlatokat ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy nem összehasonlíthatóak a 

többi ajánlattal. 

 

6. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 

 

Lásd a részvételi dokumentációban leírtakat. 

 

7. AZ ÜZLETI TITOK VÉDELME 

 

Lásd a részvételi dokumentációban leírtakat. 

 

8. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG 

8.1. A tárgyalások befejezésének időpontjától számított 60 naptári nap.   

8.2. Az Ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően 

felkérheti az Ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az 

ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti 

időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott 

határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az Ajánlatkérő által megjelölt 

időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik Ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati 

kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során 

ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. 
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8.3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt 

megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti esetben – a 

második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal 

meghosszabbodik. 

 

9. AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA 

 

Az ajánlatok elbírálását, az érvényesség megállapítását Ajánlatkérő a benyújtott nyilatkozatok 

megfelelőségének vizsgálata, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltak szerinti 

elektronikusan elérhető adatbázisok alapján végzi el. 

 

10. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE ÉS AZ AJÁNLATI ÁR – AZ AJÁNLATTÉTELI 

SZAKASZRA VONATKOZÓAN 

 

Lásd a részvételi dokumentációban leírtak szerint. 

 

11. TÁRGYALÁS LEFOLYTATÁSÁNAK MENETE ÉS AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL 

ELŐÍRT ALAPVATŐ SZABÁLYAI  
 

Az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontjában leírtak szerint. 

 

12. DÖNTÉS ÉS ÉRTESÍTÉS AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL 

 

12.1. Az Ajánlatkérő köteles az Ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményéről, az eljárás 

eredménytelenségéről, az Ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának 

megállapításáról, ajánlatának egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek 

részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három 

munkanapon belül. 

 

12.2. Jelen közbeszerzési eljárást az Ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja, ha:  

a) nem nyújtottak be ajánlatot; 

b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be; 

c)  az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen 

ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát. 

Jelen közbeszerzési eljárást az Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja (többek között), ha:  

a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak 

vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)–(6) bekezdés]; 

 

Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 

 

12. ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 

 

12.1. Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott 

minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az Ajánlatkérő az ajánlatok 

elbírálásának befejezésekor a fenti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden Ajánlattevő 

részére egyidejűleg, az EKR rendszeren keresztül küldi meg.  

12.2. Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az Ajánlattevők részére 

történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség 

esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől 

elállni, illetve amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az eredeti állapot nem állítható helyre, a 

szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az 
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eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja. Az 

Ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles az EKR rendszeren keresztül haladéktalanul, 

egyidejűleg az összes Ajánlattevőnek megküldeni. 

 

13. ELŐZETES VITARENDEZÉS 

 

Lásd a részvételi dokumentációban leírtakat. 

 

14. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE 

 

14.1. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) – 

közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) – kell írásban megkötni a 

közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéses feltételek és ajánlat tartalmának 

megfelelően. 

14.2. Ajánlatkérő az eredményről szóló írásbeli tájékoztatást követően, a Kbt. 131. § (5)-(6) 

bekezdése szerinti határidőn belül, a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján köt szerződést a nyertes 

Ajánlattevővel vagy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti esetben a nyertes ajánlatot követő 

legkedvezőbb ajánlatot benyújtó szervezettel. 

14.3. A nyertes Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérővel szerződést kötni a Részvételi felhívás szerinti 

időpontban a Kbt. 131. § alapján, valamint a Dokumentációban és tárgyaláson rögzített végleges 

szerződéses feltételek és az ajánlatának tartalma szerint. 

14.4. Amennyiben az Ajánlattevő nem írja alá a szerződést a fenti időpontban, akkor ezt az 

Ajánlatkérő az Ajánlattevő visszalépésének tekinti, anélkül azonban, hogy az Ajánlatkérő 

fenntarthatna magának bármiféle kártérítési igényt az Ajánlattevő e mulasztásának tekintetében. 

14.5. Amennyiben a nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti 

körülmény fennállása miatt meghiúsul, akkor az Ajánlatkérő jogosult a következő – második – 

legkedvezőbb Ajánlatot tevőnek minősített Ajánlattevővel szerződést kötni. 

14.6. A szerződésnek tartalmaznia kell- az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra 

tekintettel – a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. 

14.7. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt 

megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha Ajánlatkérő 

hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal 

meghosszabbodik. 

14.8. Az Ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy: 

- nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 

amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 

tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére 

alkalmasak; 

- a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára 

megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt 

haladéktalanul értesíti. 

14.9. Az Ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha 

szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon – ha: 

- a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, 

amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek. 
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- a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, 

amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek. 

Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már 

teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

14.10. A külföldi adóilletőségű nyertes Ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 

beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele 

nélkül. 

14.11. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő 

félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.  

14.12. A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont 

alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az 

ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés 

teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte 

meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról 

is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban 

előírt kizáró okok hatálya alatt. Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles közreműködni 

az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő 

alkalmasságának igazolásában.  
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Közbeszerzési műszaki leírás 

 

Lásd a részvételi dokumentációban leírtakat. 
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IRATJEGYZÉK 

 

 

 

 

AZ AJÁNLATHOZ KÖTELEZŐEN CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 

 

 

 

Az ajánlathoz a kötelezően csatolandó dokumentumokat az IRATMINTÁK Tartalomjegyzéke 

szerint kell csatolni. Az ajánlatok gyorsabb elbírálása érdekében kérjük, hogy a 

dokumentumokat az ott megadott sorrendben csatolják, azonban megjegyezzük, hogy az eltérő 

sorrendben történő összeállítás nem vonja maga után az ajánlat érvénytelenségét. 
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Benyújtandó igazolások és nyilatkozatok jegyzéke 

Az ajánlathoz csatolandó iratok 

 

Dokumentum neve Megjegyzés 

Felolvasólap a megajánlott részek vonatkozásában EKR ŰRLAP kitöltésével nyújtható be 

Árazott költségvetés a megajánlott részek 

vonatkozásában 

Külön dokumentumként, Excell formátumban 

Nyilatkozat teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről  Külön dokumentumként, iratminta szerint kell 

csatolni 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (MINTA)  Külön dokumentumként, iratminta szerint kell 

csatolni 

Rendelkezésre állási nyilatkozat  Külön dokumentumként, iratminta szerint kell 

csatolni 

A szakember bizonyítványmásolata Külön dokumentumként kell csatolni 

Kötelezettségvállaló nyilatkozat 

felelősségbiztosításról  

Külön dokumentumként, iratminta szerint kell 

csatolni 

Nyilatkozat üzleti titokról  EKR rendszerben található nyilatkozat 

Aláírási címpéldány Külön dokumentumként kell csatolni 

Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról (adott 

esetben, amennyiben a részvételi szakasz óta 

változás történt) 

 

AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI 

KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT 

ESETBEN) 

 

Szerződéstervezettel, műszaki tartalommal 

kapcsolatos észrevételek, javaslatok a tárgyalásra 

(adott esetben) 
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IRATMINTÁK 
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NYILATKOZAT A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBERRŐL 

…….rész száma1 

a „Komlói piac és vásárcsarnok rekonstrukciója” tárgyú ajánlathoz. 

 

Alulírott …………………………, mint a(z) ………………(cégnév, székhely) ajánlattevő/közös 

ajánlattevő/2 cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott 3  képviselője nyilatkozom, hogy a szerződés 

teljesítésébe az alábbi személyek vesznek részt, akiket az értékelésnél kérünk figyelembe venni: 4 

 

 

Részszempont Szakember neve 
Végzettség/Képzettség 

megnevezése 

A bevonás módja A 

bevonás módja (Saját 

alkalmazott/erőforrást 

nyújtóként) 

 

2. részszempont 

M.1. alkalmassági 

szempontnál bevonni 

kívánt 1 fő szakember 

…………….  

 

 

……………….. 

 

 

…………….. 

 

Mellékeljük a név szerint megnevezett szakember önéletrajzát, képzettségét bemutató okiratok 

másolatát, valamint rendelkezésre állási nyilatkozatát.  

 

 

Nyilatkozunk, hogy a szakember legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog a 

szakmagyakorláshoz szükséges kamarai regisztrációval.  

 

vagy5  

 

A szakember az alábbi érvényes kamarai regisztrációval rendelkezik: ………...……………… 

Az illetékes kamara neve és az adatbázis elektronikus elérhetősége: ………………………….. 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

                     ____________________________________ 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                 
1 Kérjük a rész számát fetüntetni! Ezen nyilatkozat részenként külön-külön benyújtandó! 
2 Nem kívánt rész törlendő! 
3 Nem kívánt rész törlendő! 
4 Kérjük, hogy legfeljebb csak egy szakembert jelöljnek meg! Amennyiben Ajánlattevő egynél több szakembert jelöl meg, 
abban az esetben Ajánlatkérő az értékelés során a sorban először megjelölt szakembert veszi figyelembe 
5 Nem kívánt rész törlendő! 
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SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Minta) 

 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK6 

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig 

(év/hó) 

Intézmény megnevezése / Végzettség (szakirány) 

  

  

 

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig 

(év,hónap) 

Munkahely és betöltött munkakör megnevezése 

…év…hó-tól 

…év…hó-ig 

Munkahely:………………… 

munkakör: ………………… 

…év…hó-tól 

…év…hó-ig 

Munkahely:………………… 

munkakör: ………………… 

A táblázat szükség esetén bővíthető! 

 

 

KÉPZETTSÉG SZERINTI SZAKMAI GYAKORLAT BEMUTATÁSA 

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

 

Releváns feladatok, 

feladattípusok  

megnevezése, 

ismertetése  

ÉS/VAGY  

Munkáltató megnevezés 

és betöltött munkakör 

végzettségnek megfelelő 

gyakorlat megjelölése 

Kezdő és befejező időpontjai 

(év/hó) 

Gyakorlati 

idő  

Releváns 

feladatok:……………… 

ÉS/VAGY  

ÉS/VAGY  

Munkáltató 

megnevezés:….. 

 

 

kezdő időpont:…év…hó 

befejező időpont:  :…év…hó  

………

hónap 

                                                 
6 Elegendő csak a releváns képzettség megadása.. 
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és betöltött munkakör: 

……. 

Releváns 

feladatok:……………… 

ÉS/VAGY  

ÉS/VAGY  

Munkáltató 

megnevezés:….. 

és betöltött munkakör: 

……. 

kezdő időpont:…év…hó 

befejező időpont:  :…év…hó  

………

hónap 

Releváns 

feladatok:……………… 

ÉS/VAGY  

ÉS/VAGY  

Munkáltató 

megnevezés:….. 

és betöltött munkakör: 

……. 

kezdő időpont:…év…hó 

befejező időpont:  :…év…hó  

………

hónap 

Összesített gyakorlati 

idő 
 ………

hónap 

A jogosultság 

megszerzéséhez szüks. 

szakmai tap. feletti 

tapasztalati idő (36 vagy 

48 hó) 

 ………

hónap 

Ebből a jogosultság 

megszerzéséhez 

szükséges szakmai 

tap.asztalat feletti 

tapasztalati idő  

 ..hónap 

 

A táblázat szükség esetén bővíthető! 

 

 

    Jogviszonyom a teljesítésbe bevonás során:  

 

munkaviszony/megbízási jogviszony/vállalkozási jogviszony 7 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 ……………………………… 

 szakember aláírása 

                                                 
7 A megfelelő aláhúzandó. 
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RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT 

 

 

 

Alulírott ………………… (szakember neve) ezúton kijelentem, hogy mint a(z) ……………… 

ajánlattevő/közös ajánlattevő/az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet 8 által bevont 

szakember – az ajánlat nyertessége esetén - részt veszek Komló Város Önkormányzata, mint 

Ajánlatkérő által a „Komlói piac és vásárcsarnok rekonstrukciója” tárgyban kiírt eljárásban. 

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok 

a feladat végrehajtási idején belül, és az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan 

önéletrajzomat benyújtották. 

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszak(ok)ra 

vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból 

akadályoznák.   

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban 

az ajánlat keretében történő bemutatásról tudomásom van, ehhez jelen nyilatkozatommal 

kifejezetten hozzájárulok és a teljesítés során kész vagyok közreműködni. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 ……………………………… 

 szakember aláírása 

 

 

                                                 
8 Nem kívánt rész törlendő! 
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KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL 

 

a „Komlói piac és vásárcsarnok rekonstrukciója” tárgyú ajánlathoz. 

 

 

 

Alulírott …………………………, mint a(z) …………(cégnév, székhely) ajánlattevő/közös 

ajánlattevő9 cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott 10 képviselője nyilatkozom, hogy nyertességem 

esetén a kivitelezésre vonatkozó, legalább a részvételi felhívásban előírt mértékű és terjedelmű 

felelősségbiztosítást kötök, és ezt a vállalkozási szerződésben foglalt feladatok maradéktalan 

teljesítéséig fenntartom, illetve a meglévő biztosítási szerződésem a fentieknek megfelelően jelen 

eljárás tárgyát képező kivitelezésre kiterjesztem. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 

                     ____________________________________ 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

  

  

                                                 
9 Nem kívánt rész törlendő! 
10 Nem kívánt rész törlendő! 
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BEÉPÍTENI TERVEZETT ÉPÍTŐANYAGOK 

…rész száma11 

a „Komló-Petőfi tér és környezetének rehabilitációja” tárgyú ajánlathoz 

 

 

Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ……..………………………... (cégnév, székhely) 

ajánlattevő/közös ajánlattevő12 cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott 13 képviselője nyilatkozom, 

hogy  

 

a. ) az árazatlan költségvetési kiírásban megadott építőanyagokat kívánjuk beépíteni* 

 

vagy 

 

b. ) az alábbi, az árazatlan költségvetési kiírásban kiírt építőanyagokkal egyenértékű anyagokat 

kívánunk beépíteni:* 

Kiírt építőanyag típusa Megajánlott építőanyag neve, típusa 

  

  

  

  

  

 

Az egyenértékűség bizonyítására mellékeljük a megajánlott építőanyagok műszaki paramétereit 

tartalmazó magyar nyelvű dokumentációt.  

 

* Kérjük a megfelelő részt egyértelműen aláhúzással megjelölni, illetve kitölteni! 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

                     ____________________________________ 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

                                                 
11 Kérjük a rész számát fetüntetni! Ezen nyilatkozat részenként külön-külön benyújtandó! 
12 Nem kívánt rész törlendő! 
13 Nem kívánt rész törlendő! 


