
A Pénz ügyi Sta bi li tá si és Fel szá mo ló Non pro fit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-Zsi linsz ky út 78.; le -
ve le zé si cím: 1055 Bu da pest, Baj csy-Zsi linsz ky út 78.), mint a Kör mend és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet „f. a.” (Cg.:
[18 02 000128]; szék hely: 9900 Kör mend, Rá kó czi u. 32.) Fõ vá ro si Tör vény szék 20. Fpk. 01-15-000559/6. sz. vég zé se ál tal ki je lölt
fel szá mo ló ja, a Cég köz löny ben 2017. no vem ber 23-án meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelõen

nyil vá nos pá lyá za ti fel hí vás

út ján, az aláb bi fel té te lek kel ér té ke sí ti az adós kö ve te lé sét.
A pá lyá zat ada tai:
A pá lyá za tok ki zá ró lag az Elekt ro ni kus Ér té ke sí té si Rend sze ren (EÉR) ke resz tül nyújt ha tók be: https://eer.gov.hu/pa lya zat/P909380
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: 2017. de cem ber 8. 12 óra 00 perc.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2018. ja nu ár 7. 12 óra 00 perc.
Az aján la ti biz to sí ték össze ge: 3 466 635 fo rint.
Az aján la ti biz to sí ték for má ja, meg fi ze té sé nek mód ja és ha tár ide je: a pá lyá zó nak a pá lyá zat tár gyát ké pe zõ kö ve te lé sek vo nat ko zá -

sá ban aján la ti biz to sí té kot kell meg fi zet nie át uta lás sal, a Kör mend és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet „f. a.” MKB Bank Zrt.-nél ve ze tett
10300002-10555303-49020032 szá mú bank szám lá já ra (köz le mény ro vat ban: P909380 aján la ti biz to sí ték) és en nek iga zo lá sa (fel töl -
té se) a pá lyá zat be nyúj tá sa kor az EÉR-re. Az aján la ti biz to sí ték-fi ze té si kö te le zett ség csak ab ban az eset ben te kin ten dõ tel je sí tett nek,
ha leg ké sõbb a pá lyá zat le já ra tá nak nap ján 12 órá ig az elõb bi ek ben meg adott bank szám lán hi ány ta la nul jó vá írás ra ke rül az aján la ti
biz to sí ték tel jes össze ge. A pá lyá za tot ki író fel szá mo ló az esetlegesen felmerülõ bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekbõl adódó
veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az aján la ti biz to sí ték kal kap cso la tos egyéb köz le mény: az aján la ti biz to sí ték be fi ze té sét a fel szá mo ló a pá lyá za tok be nyúj tá sá ra
nyit va ál ló ha tár idõ le jár tát kö ve tõ en, de leg ké sõbb a „pá lyá zat bon tás kor” el len õr zi. A sza bály ta la nul el já ró pá lyá zót az el já rás ból
 kizárja, az át utalt aján la ti biz to sí té kot a sza bály ta la nul pá lyá zó nak vissza utal ja. Ha a nyil vá nos pá lyá za ti el já rás ered mény te len
(a pályázati  fel hí vás ban meg adott fel té te lek nek meg fe le lõ aján la tot nem ad tak be), az aján la ti biz to sí ték tel jes össze gét az ered mény -
te len ség meg ál la pí tá sá tól szá mí tott nyolc mun ka na pon be lül a fel szá mo ló va la mennyi pá lyá zó ré szé re vissza utal ja. Ha a nyil vá nos
pá lyá zat ered mé nyes, a fel szá mo ló az aján la ti biz to sí té kot a nyer tes pá lyá zó nál a vé tel ár ba be szá mít ja, a töb bi pá lyá zó nak pe dig
az aján la ti biz to sí ték tel jes össze gét az ered mény hir de tés nap já tól – a Cstv. 49/A. § (4) be kez dé se sze rin ti ár tár gya lás ese tén az ár tár -
gya lás ered mény hir de té se nap já tól szá mí tott – nyolc mun ka na pon be lül vissza utal ja. Ha azon ban a szer zõ dés a nyer tes pá lyá zó ér dek -
kö ré ben felmerülõ okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az elõírt határidõben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot
elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy:
290 db kö ve te lés bõl ál ló kö ve te lés cso mag.
A kö ve te lé sek ki fe je zet ten bi zony ta lan kö ve te lés ként ke rül nek ér té ke sí tés re. A ki író a kö ve te lé sek fenn ál lá sá ért, át ru ház ha tó sá gá -

ért és összeg sze rû sé gé ért a vé tel ár erejéig sza va tol. Az el adó a kö ve te lé sek be hajt ha tó sá gá ért és az ab ból tör té nõ meg té rü lés
 mértékéért, vagy an nak si ker te len sé gé ért, va la mint az eset le ges biz to sí té kok fenn ál lá sá ért, fi zi kai ál la po tá ért, ér vé nye sít he tõ sé gé ért
fe le lõs sé get nem vál lal, en nek kö ré ben a ke ze si, sza va tos sá gi és kártérítési felelõsségét kifejezetten kizárja.

A pá lyá za ti aján lat csak a kö ve te lés cso mag egé szé re mint do log összes ség re nyújt ha tó be ér vé nye sen. A fel szá mo ló min den olyan
pá lyá za ti aján la tot, mely ezen pá lyá za ti fel té te lek nek nem fe lel meg, érvénytelennek nyilvánít.

A fel szá mo ló nyi lat ko zik, hogy a meg hir de tett kö ve te lés cso mag el sõ pá lyáz ta tá sá ra kerül sor.
A va gyon tárgy gyor san rom ló/kü lön le ges ke ze lést igény lõ/cse kély ér té kû: nem.
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy becs ér té ke össze sen: 108 887 839 forint.
A fel szá mo ló biz tos a mi ni mál árat 108 887 839 Ft-ban ha tá roz za meg.
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy meg ne ve zé se: kö ve te lés cso mag.
A kö ve te lés össze ge: 587 431 205 forint.
Le já ra ti ide je: ve gyes.
Szám vi te li be so ro lá sa: ve gyes.
A kö ve te lés kö te le zett je: más gaz dál ko dó/ma gán sze mély.
A kö ve te lés biz to sí tott-e: rész ben biz to sí tott fe de zet tel.
A va gyon tárgy(ak) meg te kint he tõ sé gé nek he lye, ide je, egyéb köz le mény: az ér té ke sí tés re fel aján lott kö ve te lé sek re vo nat ko zó

 hitel/köl csön szer zõ dé sek, biz to sí té ki szer zõ dé sek, biz to sí té kok ra vo nat ko zó ér ték becs lé sek, jo gi el já rá sok kal kap cso la tos do ku men tá ció 
(a to váb bi ak ban: „do ku men tá ció”) elõ ze te sen egyez te tett idõ pont ban, a 9900 Kör mend, Rá kó czi út 32. szám alat ti cí men te kint he tõk
meg 2017. de cem ber 11. és 2017. de cem ber 21. kö zött, va la mint 2018. ja nu ár 3. és 2018. ja nu ár 5. kö zött dél elõtt 10 órá tól dél után
15 órá ig. A fel szá mo ló ké ri a pá lyá zó kat, hogy a hely színt és az idõ pon tot az aláb bi te le fon szá mon egyez tes sék: 06 (30) 482-8253.

A kö ve te lé sek re vo nat ko zó do ku men tá ci ót egy szer re egy pá lyá zó, leg fel jebb ket tõ, meg ha tal ma zás sal ren del ke zõ kép vi se lõ je
 tekintheti meg, amennyi ben a ti tok tar tá si nyi lat ko za tot alá ír ták. A pá lyá zók az irat anyag ról má so la tot nem ké szít het nek. A fel szá mo ló 
az irat be te kin tést csak azok nak a jo gi sze mé lyek nek biz to sít ja, akik ren del kez nek kö ve te lés vá sár lás ra vo nat ko zó fel ügye le ti
 engedéllyel és en nek té nyét hi telt érdemlõen igazolják az engedély eredeti vagy hiteles másolati példányának bemutatásával.
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A vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ja, ha tár ide je: a pá lyá zó nak a kö ve te lés cso mag vo nat ko zá sá ban a vé tel árat át uta lás sal kell meg fi zet nie.
A szer zõ dés ben rög zí tés re ke rü lõ fel té te lek nek meg fe le lõ en a Kör mend és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet „f. a.” MKB Bank Zrt.-nél ve ze -
tett 10300002-10555303-49020032 szá mú bank szám lá já ra. A vé tel árat leg ké sõbb a kö ve te lés adás vé te li és en ged mé nye zé si szer zõ dés
meg kö té sé vel egy ide jû leg in dí tott ban ki át uta lás sal kell meg fi zet ni, egy összeg ben. A kö ve te lés jo go sul ti po zí ci ó ját meg szer zõ fél
a nyilvános  pá lyá za ton az adós sal mint el adó val szem ben be szá mí tás sal az aján la ti biz to sí ték össze gén – va la mint a ki író ál tal ki fe je zet -
ten be szá mí tás ra al kal mas nak nyil vá ní tott meg té rü lé sen – túl nem él het. A vé tel ár tel jes ki egyen lí té sé ig az ér té ke sí ten dõ kö ve te lés
 átruházására és en ged mé nye zé sé re nem ke rül sor, az el adó a kö ve te lés fe let ti jo go sul ti po zí ci ó ját kor lá to zás nél kül fenn tart ja. Amennyi -
ben a nyer tes pá lyá zó a vé tel árat a meg je lölt ha tár idõ ben nem fi ze ti meg, ab ban az eset ben a be fi ze tett aján la ti biz to sí té kot el vesz ti.

Rész let fi ze té si le he tõ ség: nincs.
A szer zõ dés kö tés ha tár ide je: szer zõ dés kö tés re az ered mény ki hir de té sét kö ve tõ en 45 (negy ven öt) na pon be lül ke rül sor. A szer zõ -

dés kö tés fel té te le, hogy a nyer tes pá lyá zó az EÉR-t üze mel te tõ szá má ra já ró ju ta lé kot meg fi zes se, mely nek mér té ke a net tó vé tel ár
1%-a, és amely nem ré sze a tel jes vé tel ár nak és amely nek a nyer tes li ci tá ló nyolc na pon be lül kö te les ele get ten ni az EÉR fi ze té si
 felületén. Az adás vé te li szer zõ dés el ké szí té sé vel a fel szá mo ló ál tal ki je lölt ügy vé det bíz zák meg.

A va gyon tárgy el szál lí tá sá nak, át vé te lé nek mód ja, ha tár ide je: a kö ve te lé sek ve võ re tör té nõ en ged mé nye zé sé re a tel jes vé tel ár meg -
fi ze té sét kö ve tõ en, a kö ve te lés adás vé te li szer zõ dés meg kö té sé vel egy ide jû leg ke rül sor. Az en ged mény ezés sel a ve võ a jo go sul ti
 pozíció vo nat ko zá sá ban az el adó he lyé be lép. A kö ve te lé sek irat anya ga te kin te té ben az át adás ra – elõ re egyez te tett idõ pont ban
és helyen  – a vé tel ár tel jes ki egyen lí té sét/adás vé te li szer zõ dés meg kö té sét kö ve tõ 30 mun ka na pon be lül ke rül sor. Az ira tok el szál lí tá -
sá val kap cso la to san fel me rü lõ eset le ges költ sé ge ket a ve võ kö te les vi sel ni.

A 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 12. § (5) be kez dés sze rin ti rész le tes fel té te lek:
Az EÉR igény be vé te lé vel elekt ro ni ku san, írás ban be nyúj tott pá lyá zat nak az aláb bi a kat kell tar tal maz nia:
– a pá lyá zó ne vét, azo no sí tó ada ta it,
– gaz da sá gi tár sa ság, jo gi sze mély pá lyá zó ese tén egy hó nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tot, alá írá si cím pél dányt,
– a meg vá sá rol ni kí vánt va gyon tár gyat,
– a net tó vé te li ár egy ér tel mû meg je lö lé sét,
– az aján la ti biz to sí ték be fi ze té sé nek iga zo lá sát, va la mint azon bank szám la szám meg je lö lé sét, mely re si ker te len pá lyá zat ese tén

az aján la ti biz to sí ték vissza uta lá sát ké ri,
– tu do má sul vé te li nyi lat ko za tot, mely sze rint a pá lyá zó tu do má sul ve szi, hogy a kö ve te lé sek ki fe je zet ten bi zony ta lan kö ve te lés -

ként ke rül nek ér té ke sí tés re, az el adó a kö ve te lé sek fenn ál lá sá ért, át ru ház ha tó sá gá ért és összeg sze rû sé gé ért a vé tel ár ere jé ig sza va tol,
to váb bá az el adó a kö ve te lé sek be hajt ha tó sá gá ért és az ab ból tör té nõ meg té rü lés mér té ké ért, vagy an nak si ker te len sé gé ért, va la mint
az eset le ges biz to sí té kok fenn ál lá sá ért, fi zi kai ál la po tá ért és ér vé nye sít he tõ sé gé ért a ki író fe le lõs sé get nem vál lal, sza va tos sá gát
 kifejezetten ki zár ja,

– nyi lat ko za tot ar ról, hogy az aján lat te võ/pá lyá zó 60 na pos aján la ti kö tött sé get vál lal, me lyet er re irá nyu ló igény sze rint to váb bi
30 (har minc) nap pal meg hosszab bít,

– ar ra vo nat ko zó nyi lat ko zat, hogy az aján lat te võ/pá lyá zó a vé tel árat leg ké sõbb a szer zõ dés kö tés nap ján in dí tott ban ki át uta lás sal
meg fi ze ti,

– tu do má sul vé te li nyi lat ko zat ar ra vo nat ko zó an, hogy ha a fi ze té si ha tár idõ ered mény te le nül te lik el, az el adó el áll hat a szer zõ dés tõl,
– tu do má sul vé te li nyi lat ko zat ar ra vo nat ko zó an, hogy a pá lyá zó a rész le tes pá lyá za ti ki írás ban fog lal ta kat meg is mer te és el fo gad ta,
– az aján lat te võ fél azon nyi lat ko za ta és iga zo lá sa, hogy a kö ve te lés meg vá sár lá sá hoz szük sé ges MNB te vé keny sé gi en ge déllyel

ren del ke zik,
– az ügy vé di mun ka díj meg fi ze té sé re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lás,
– tu do má sul vé te li nyi lat ko zat ar ra vo nat ko zó an, hogy a cso mag ban sze rep lõ kö ve te lé sek összeg sze rû sé ge a pá lyá za ti ki írás és az

ered mény hir de tés és/vagy szer zõ dés kö tés kö zöt ti idõ szak ban tör té nõ tör lesz té sek mi att az irat be te kin tés so rán meg je lölt kö ve te lé sek
összeg sze rû sé gé hez ké pest csök ken het,

– tu do má sul vé te li nyi lat ko zat ar ra vo nat ko zó an, hogy a pá lyá za tok be nyúj tá sá ra nyit va ál ló ha tár idõ el tel té ig a kö te le zet tek tõl,
a kö te le zet tek meg bí zá sá ból el já ró, vagy a kö te le zet tek kel meg kö tött meg ál la po dás alap ján el já ró har ma dik sze mély tõl ér ke zõ
(rész)tel je sí tés(ek) az el adót il le ti(k) meg, mely (rész)tel je sí tés(eke)t az el adó jo go sult a sa ját (rész)meg té rü lé se ként el szá mol ni,

– tu do má sul vé te li nyi lat ko zat ar ra vo nat ko zó an, hogy az el adó el szá mo lá si kö te le zett sé ge csak és ki zá ró lag a pá lyá za tok be nyúj -
tá sá ra nyit va ál ló ha tár idõt kö ve tõ en be folyt (rész)tör lesz té sek kap csán áll fenn,

– a pá lyá zat ak kor mi nõ sül ér vé nyes nek, ha min den ben meg fe lel a vo nat ko zó jog sza bá lyok ban és je len pá lyá za ti hir det mény ben
fog lalt fel té te lek nek, a pá lyá zat ab ban az idõ ben mi nõ sül meg tett nek, ami kor azt az EÉR be ér kez te ti,

– tu do má sul vé te li nyi lat ko zat, mely sze rint a kö ve te lés cso mag ki írás ko ri tõ ke össze gé nek 5 (öt)%-ot meg nem ha la dó meg té rü lé se
a pá lyá za ti fel té te le ket nem mó do sít ja, ar ra a vé tel árat csök ken tõ kö rül mény ként a pá lyá zó nem hi vat koz hat,

– tu do má sul vé te li nyi lat ko zat ar ra vo nat ko zó an, hogy a kö ve te lés cso mag és az an nak oszt ha tat lan ré szét ké pe zõ egyes kö ve te lé -
sek át ru há zá sá ra és en ged mé nye zé sé re az el adó ál tal meg ha tá ro zott ér ték na pon fenn áll ha tó összeg sze rû ség mel lett ke rül sor, mely
 értéknap nem le het ko ráb bi, mint a pá lyá za ti hir det mény Cég köz löny ben tör té nõ meg je le né sé nek a nap ja.

Ha a pá lyá za ti fel té te lek nek meg fe le lõ, kö zel azo nos ér té kû (a vé tel ár vo nat ko zá sá ban leg fel jebb 10%-kal el té rõ) ér vé nyes aján lat
ér ke zik, a fel szá mo ló ha la dék ta la nul kö te les az em lí tett pá lyá zók kö zött on li ne ár tár gya lást tar ta ni, amely nek fel té te le it az ár tár gya lás
meg kez dé sét meg elõ zõ en kö te les a fe lek kel kö zöl ni. A fel szá mo ló az EÉR ál tal lét re ho zott üze net út ján a leg ma ga sabb és az et tõl leg -
fel jebb 10%-kal ala cso nyabb ár aján la tot adó pá lyá zó kat a li cit zá rást kö ve tõ en ér te sí ti az on li ne ár tár gya lá si for du ló ról, an nak kez dõ
és zá ró idõ pont já ról, és ar ról, hogy az ed di gi leg ma ga sabb ér vé nyes ár aján la tuk azon au to ma ti ku san részt vesz, to váb bá, hogy mód juk 
van az ár tár gya lás ra meg adott idõ tar ta mon be lül az ár aján la tu kat emelni.
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A fel szá mo ló hir det ménnyel kap cso la tos egyéb köz le mé nye:
A ki író fel hív ja a pá lyá zók fi gyel mét ar ra, hogy 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 (Hpt.) 3. § (1) be kez dés l) pont ja sze rint pénz ügyi szol gál ta tás nak mi nõ sül a kö ve te lés vá sár lá si te vé keny ség üz let sze rû vég zé se.
A Hpt. 3. § (3) be kez dé se ér tel mé ben pénz ügyi szol gál ta tás csak a Ma gyar Nem ze ti Bank mint fel ügye let en ge dé lye alap ján vé gez he tõ.
A kö ve te lés vá sár lás de fi ní ci ó ját a Hpt. 6. § (1) be kez dés 60. pont ja ha tá roz za meg, mely nek ér tel mé ben kö ve te lés vá sár lá si te vé keny -
ség: kö ve te lés nek – a kö te le zett koc ká za tá nak át vál la lá sá val vagy anél kül tör té nõ – meg szer zé se, meg elõ le ge zé se (ide ért ve a fakto -
ringot és a for fe tí ro zást is), va la mint le szá mí to lá sa, füg get le nül at tól, hogy a kö ve te lés ese dé kes sé gé nek nyil ván tar tá sát és a
kint lé võ sé gek be sze dé sét is vég zi. A Hpt. 6. § (1) be kez dés 116. pont ja ér tel mé ben üz let sze rû te vé keny ség alatt az el len ér ték fe jé ben
nyer tes ség, il let ve va gyon szer zés vé gett – elõ re egye di leg meg nem ha tá ro zott ügy le tek meg kö té sé re irá nyu ló – rend sze re sen foly ta -
tott gaz da sá gi te vé keny sé get kell ér te ni. Mind er re te kin tet tel, a pá lyá zat fel té te le, hogy a pá lyá zó az aján la tá hoz csa tol ja a fel ügye le ti
en ge dély má so la tát. Aján la tot a fen ti ek nek meg fe le lõ szer zé si ké pes ség gel rendelkezõ jogi személyek tehetnek.

A je len fel hí vás a fel szá mo ló szá má ra nem je lent ér té ke sí té si kö te le zett sé get, a fel szá mo ló ered mény te len nek nyil vá nít hat ja
a pályázati  el já rást, ha nincs aján lat, vagy ha túl ala csony nak minõsíti az ajánlati árat.

A fel szá mo ló fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy a pá lyá za tot meg fe le lõ aján lat hi á nyá ban ered mény te len nek nyil vá nít sa és le zár ja.
Ezen a jog cí men sem a fel szá mo ló val, sem az ál ta la kép vi selt fel szá mo lás alatt ál ló tár sa ság gal szem ben sem mi lyen jogcímen igény
nem érvényesíthetõ.

Az adós sal szem be ni hi te le zõi kö ve te lé sek vé tel ár ba tör té nõ be szá mí tá sá ra nincs lehetõség.
Az ér vé nyes pá lyá za tok kö zül az aján la ti ár nagy sá ga alap ján, a leg ma ga sabb aján la ti ár alap ján ke rül ki vá lasz tás ra a nyertes

pályázat.
A fel szá mo ló tá jé koz tat ja a pá lyá zó kat, hogy a je len pá lyá za ti hir det mény ben, vagy a vo nat ko zó jog sza bá lyok ban elõ írt ok ira tok,

nyi lat ko za tok bár me lyi ké nek hi á nya esetén a pályázat érvénytelen.
A pá lyá za ton részt ve võ tu do má sul ve szi, és egy ben el fo gad ja, hogy amennyi ben a pá lyá za ton nyer tes nek nyil vá nít ja a fel szá mo ló,

úgy a kö ve te lés ér té ke sí té sé hez szük sé ges szer zõ dés kö tés költ sé ge it a vételáron felül viselni kö te les. A kö ve te lés adás vé te li és en ged -
mé nye zé si szer zõ dés el ké szí té sé vel és el len jegy zé sé vel szer zõ dõ fe lek a fel szá mo ló ál tal ki je lölt ügy vé det bíz zák meg. Az ügy vé di
mun ka dí jat a ve võ kö te les meg fi zet ni, a szer zõ dés kö tést kö ve tõ öt mun ka na pon be lül. Az ügyvédi munkadíj a teljes vételár
1%-a + áfa.

A pá lyá za tok bon tá sá ra a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ nyolc na pon be lül ke rül sor. Az ér té ke lés rõl ké szült jegy zõ köny vet
a pályázatbontástól  szá mí tott nyolc na pon be lül a fel szá mo ló el ké szí ti és az EÉR felületén közzéteszi.

Amennyi ben nem ér ke zik a mi ni mál árat el érõ vé te li aján lat, a fel szá mo ló a pá lyá za tot ered mény te len nek nyil vá nít ja. A fel szá mo ló
ezen dön té se mi att a pá lyá zók kö ré ben ke let ke zõ bár mely ká rért va ló minden felelõsséget már most kizárja.

A fel szá mo ló tá jé koz tat ja a pá lyá za ton részt ve võ ket, hogy a pá lyá za tok be nyúj tá sá ra nyit va ál ló ha tár idõ le jár tát kö ve tõ
 kettõ mun ka na pon be lül tá jé koz ta tót tesz köz zé az EÉR fe lü le tén ar ra vo nat ko zó an, hogy a kö ve te lés cso mag ba tar to zó kö ve te lé sek
 tekintetében tör tént-e – a je len pá lyá za ti hir det mény ben meg je lölt tõ ke kö ve te lés hez képest – a tõkekövetelés összegét legalább
5 (öt)%-kal csökkentõ megtérülés.

A tõ ke kö ve te lés elõ zõ ek ben meg je lölt mér té két el té rõ meg té rü lés ese tén a tõ ke kö ve te lés 5 (öt)%-át meg ha la dó csök ken té se
a vételárat  ugyan ilyen arány ban – va gyis a tõ ke kö ve te lés csök ken té sé nek az 5 (öt)%-ot meg ha la dó részével – automatikusan
 csökkenti.

A pá lyá zat be nyúj tá sá ra nyit va ál ló ha tár idõt kö ve tõ en a kö ve te lés cso mag ra be fo lyó eset le ges meg té rü lé sek a nyer tes pá lyá zót
 illetik meg, ak ként, hogy an nak össze ge a fi ze ten dõ vé tel ár ba be szá mít („beszámításra alkalmas megtérülés”).

A fel szá mo ló fel hív ja a pá lyá za ton részt ve võ ket, hogy az irány ár az ál ta lá nos for gal mi adó össze gét nem tar tal maz za. Az áfa meg -
ál la pí tá sa a szer zõ dés kö tés kor ha tá lyos adó tör vény(ek) alapján tör té nik. A kö ve te lé sek ér té ke sí té se a nyil vá nos pá lyá za ti hir det mény
köz zé té te lé nek idõ pont já ban áfa men tes. A pá lyá zó nak pá lyá za tá ban ki fe je zet ten meg kell je löl nie, hogy az aján la ti ár net tó összeg,
 ellenkezõ eset ben a pá lyá zat ér vény te len. A pá lyá zó nak nyi lat koz nia kell to váb bá, hogy jog sza bály vál to zás ese tén a szer zõ dés kö tés
ide jén ha tály ban lévõ általános forgalmi adót megfizeti.

A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy a je len pá lyá za ti hir det ményt az aján la tok be ér ke zé se elõtt visszavonja.
A fen ti e ken túl me nõ en a pá lyá zó nak egyéb kö te le zett sé gek át vál la lá sá ra vagy tel je sí té sé re nem kell ajánlatot tennie.

* * *


