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I. fejezet
AZ AJÁNLATTÉTELHEZ SZÜKSÉGES ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
1. Az ajánlat költségei
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az Ajánlattevőnek kell viselnie.
Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás
lefolytatásának eredményétől függetlenül.
2. A felhívás, illetőleg a dokumentáció pontosítása, kiegészítő információk nyújtása, helyszíni bejárás
Ajánlattevő – a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a felhívásban és a dokumentációban
foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő információért fordulhat írásban az ajánlatkérőhöz az ajánlattételi felhívás 1.
pontjában megadott elérhetőségek valamelyikén. Az ajánlatkérő írásban válaszol.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy kizárólag az írásos formában beérkezett kérdések kerülnek megválaszolásra,
illetve ezen írásos válaszok vehetőek figyelembe az ajánlat elkészítésekor. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást
Ajánlattevő faxszámára és e-mail címére küldi meg.
Ajánlatkérő a faxszám illetve elektronikus levélcím (e-mail) helytelensége, illetve technikai hiba miatti meg
nem érkezés esetén sem vállal semminemű felelősséget.
3. Az ajánlat elkészítése
3.1. Ahol ajánlatkérő valamely irat, IV. fejezetben meghatározott formában történő benyújtását írta elő, ott a IV.
fejezetben csatolt iratminta kitöltése és benyújtása javasolt, de ajánlatkérő által előírt valamennyi információt,
adatot tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot is elfogadja, amennyiben az alkalmas alkalmasság, feltétel etc.
megállapítására.
3.2. A benyújtott iratoknak, igazolásoknak, nyilatkozatoknak, dokumentumoknak, leírásoknak, stb.
alkalmasnak kell lennie az alkalmasság, illetve az adott érvényességi követelményeknek való
megfelelőség megállapítására.
4. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke
Az ajánlatnak lehetőleg sorrendben az alábbi okiratokat és nyilatkozatokat kell tartalmaznia:

4.1.

Fedőlap, a IV. fejezetben meghatározott formában, megfelelően kitöltve;

4.2.

Tartalomjegyzék;

4.3.

Felolvasólap és nyilatkozat az ajánlat értékelésre kerülő tartalmi eleméről, a IV. fejezetben
meghatározott formában, kitöltve, cégszerűen aláírva;

4.4.

Teljességi nyilatkozat
Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő
kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan a IV. fejezetben meghatározott
formában, kitöltve, cégszerűen aláírva eredeti aláírt példányban tekintettel a Kbt. 47. § (2)
bekezdésében foglaltakra;

4.5.

Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e
(Kbt. 66. § (4) bekezdés), a IV. fejezetben meghatározott formában, kitöltve, cégszerűen
aláírva;

4.6.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése értelmében Ajánlattevő azon nyilatkozata, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót, valamint tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2)
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bekezdésére az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett szervezet nem tartozik a Kbt.
62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá, a IV. fejezetben meghatározott
formában; kitöltve, cégszerűen aláírva.
Ajánlattevőnek abban az esetben is nyilatkoznia kell, ha nem vesz igénybe alvállalkozót,
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet!
4.7.

Az ajánlatot aláíró személy(ek) cégaláírási nyilatkozatának vagy aláírási-mintájának
egyszerű másolata, vagy részükre a cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított
tisztségviselőktől kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás, vagy a
letelepedése szerinti országban elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló
dokumentumot, azok vonatkozásában, akik az ajánlatot aláírják;

4.8.

Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (1) bekezdése szerinti a kizáró okok fenn nem állásáról szóló
cégszerűen aláírt nyilatkozata, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) pontjára
vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és 10. § g) pont gb)
alpontja szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatok.

4.9.

Külföldi székhelyű ajánlattevő/alvállalkozó/kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet
esetében, amennyiben az ajánlatkérő által kötelezően előírt dokumentum valamelyike a
letelepedése szerinti jogszabályok értelmében nem értelmezhető, úgy az adott
személynek/szervezetnek nyilatkoznia kell, hogy a vizsgálni kívánt információ mely jogszabály
értelmében, mely okiratból állapítható meg és ezen okiratot/dokumentumot kell az előírt
formában benyújtani.

4.10.

Az Ajánlattevőnek a jelen ajánlattételi dokumentációban szereplő minimum feltételeknél
kedvezőbb ajánlat benyújtása esetén, az előírtaknál kedvezőbb ajánlati feltételeket egy
külön lapon összegezve csatolniuk kell benyújtandó ajánlatukhoz (adott esetben)

4.11.

Tárgyalási javaslatok (adott esetben), az alábbiak szerint:
Ajánlattevőnek az ajánlatában szükséges benyújtania (adott esetben) a közbeszerzési
műszaki leírásra (II. fejezet), illetve a szerződés – tervezet tartalmára (III. fejezet) vonatkozó
javaslatait.
A javaslatokat kérjük a rendelkezésre bocsátott II.-III. fejezetben található műszaki leírás és
szerződés-tervezet korrektúrázott formájában benyújtani az ajánlatban papír alapon és egy
darab elektronikus adathordozón, (pl. 1 db cd-n, vagy 1 db pendrive-on stb.), Microsoft Office
2003. kompatibilis - kizárólag .doc - formátumban;
A javaslatokat Ajánlatkérő tárgyalási alapnak tekinti. Az Ajánlattevők javaslata alapján
Ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírást, illetve a szerződéses feltételeket kiegészítheti.
Tájékoztatjuk Ajánlattevőket, hogy Ajánlatkérő nem köteles figyelembe venni az Ajánlattevők
javaslatait, szabadon dönt arról, hogy Ajánlattevők mely javaslatát veszi figyelembe a
tárgyalások során.

4.12.

A Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak alapján nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés
megkötésének időpontjában köteles 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
arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

5. Az ajánlati árak
5.1.
Ajánlattevőnek az egyösszegű nettó ajánlati árat a jelen ajánlattételi Dokumentáció II. fejezetében
található közbeszerzési műszaki leírásban meghatározottakra tekintettel –jelen pont szerint kell
megadnia.
A Felolvasólap „Egyösszegű nettó ajánlati ár” rovatában megadott összeg kerül értékelésre. A
felolvasólapon az egyösszegű nettó ajánlati árat az ártáblázattal egyezően kell kitölteni.
A hiányosan kitöltött ”Felolvasólap” az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
5.2.

A tételekhez tartozó egységárakat ÁFA (Általános Forgalmi Adó) nélkül magyar forintban kell megadni,
de tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget, továbbá minden vámot, adót és egyéb illetéket,
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amit a nyertes Ajánlattevőnek a szerződés alapján, vagy bármely más okból kell fizetnie. A nyertes
Ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit szintén az egységárakba
kell beépíteni.
5.3.

Ajánlattevő az ajánlati ár megadásakor nettó összeget tartozik szerepeltetni.

5.4.

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, ha az ajánlati árat az ebben a pontban foglaltaktól eltérően adja meg.

6. Szerződéses árak
6.1.

Ajánlattevő által megadott nettó árak a szerződés hatálya alatt kötöttek, a szerződés hatálya alatt azok a
Kbt. 141. §-sal összhangban módosíthatóak.

7. Az ajánlat pénzneme
Az Ajánlattevő az árakat HUF ár megjelölésével adhatja be. Egyéb devizanemben megadott árak esetén
az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.
8. Az ajánlatok benyújtása
8.1.

Az ajánlatoknak legkésőbb a felhívásban megjelölt időpontig meg kell érkezniük az ajánlatkérőhöz a
felhívásban megadott címre. Az ajánlatokat ajánlatkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy az ajánlat tartalma a
felbontás időpontjáig senki számára se válhasson hozzáférhetővé.

8.2.

Ajánlatkérő kifejezetten felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig megtörténik. A postai
küldemények elirányításából, elvesztéséből, vagy késedelmes kézbesítéséből eredő összes kockázat az
Ajánlattevőt terheli. Jelen tájékoztatás értelemszerűen irányadó az esetleges hiánypótlás esetén
benyújtandó okiratokra is.

9. Késedelmes ajánlatok
Ajánlatkérő minden olyan ajánlatot, melyet az általa előírt ajánlattételi határidőn túl kap meg, a Kbt. 73. §
(1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek nyilvánít, amely ajánlatok azonban a Kbt. 46. § (2)
bekezdése szerinti iratnak minősülnek. A határidő után beérkezett ajánlatokról ajánlatkérő jegyzőkönyvet
vesz fel (Kbt. 68. § (6) bekezdés).
10. Az ajánlatok felhasználása
Ajánlatkérő ajánlattevők ajánlatait kizárólag a jelen közbeszerzési eljárás keretében használhatja fel.
Amennyiben Ajánlattevő üzleti titokra hivatkozással ajánlata bármely részének nyilvánosságra hozatalát
megtiltja, úgy az üzleti titok körébe eső ajánlati részt az ajánlatában jól elkülönített módon kell
benyújtania. Az ajánlat üzleti titoknak minősülő részével kapcsolatosan a Kbt. 44. §-a az irányadó.
11.

Szerződés
11.1.

A szerződés feltételeit (szerződéstervezet) jelen dokumentáció III. fejezete tartalmazza.

11.2.

Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy a szerződéskötés időpontjában a nyertes ajánlattevőnek a
szerződés megkötése céljából rendelkezésre kell állnia, ellenkező esetben a szerződés megkötésének
az Ajánlattevőnek felróható okból történő elhalasztása a szerződéskötéstől történő elállásnak minősülhet,
és annak minden következményét a nyertes ajánlattevő vállalja. Ajánlatkérőnek a szerződést a nyertes
ajánlattevővel a Kbt.-ben rögzített időkorlát között meg kell kötnie. Ajánlattevő a szerződés neki felróható
okból történő késedelmes megkötésére a teljesítés során sem hivatkozhat.

11.3.

Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.
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II. fejezet
Közbeszerzési műszaki leírás és ártáblázat
(specifikáció)
(külön dokumentumként csatolva)
Amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tett
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden
esetben oda kell érteni!
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III. fejezet
SZERZŐDÉS TERVEZET
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a nyertes Ajánlattevővel kötendő szerződést a
tervezethez képest - a közbeszerzési eljárás szabályainak és jelen ajánlattételi Dokumentáció
rendelkezéseinek keretein belül – módosítsa
(külön dokumentumként csatolva)
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IV. FEJEZET
IRATMINTÁK
A benyújtott igazolásoknak és nyilatkozatoknak alkalmasnak kell lennie az alkalmasság, illetve az adott érvényességi
követelményeknek való megfelelőség megállapítására.
Ahol Ajánlatkérő valamely irat, IV. fejezetben meghatározott formában történő benyújtását írta elő, ott a IV. fejezetben
csatolt iratminta kitöltése és benyújtása javasolt, de Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó
ajánlattevői nyilatkozatot is elfogadja, amennyiben az alkalmas alkalmasság, feltétel etc. megállapítására.
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FEDŐLAP

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlatkérő által megindított
„Ultimate PE 3.1 Iktató Szakrendszer továbbfejlesztése”
elnevezésű közbeszerzési eljárásban

AJÁNLAT

AJÁNLATTEVŐ:
……………………………………. (NÉV)
……………………………………….. (SZÉKHELY)

Eredeti / Másolat

1

a megfelelőt kérjük aláhúzni
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1

FELOLVASÓLAP
és nyilatkozat az ajánlat értékelésre kerülő tartalmi eleméről

A közbeszerzési eljárás megnevezése:

„Ultimate PE 3.1 Iktató Szakrendszer továbbfejlesztése”

Ajánlattevő neve:

___________________________________

Ajánlattevő székhelye (pontos cím):

__________________________________

Ajánlattevő - jelen eljárásban – kapcsolattartója, elérhetőségei:
Figyelemmel a Kbt. 25. § (4) bekezdésében foglaltakra!
Név:

__________________________________

Ajánlattevő telefonszáma:

__________________________________
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Ajánlattevő faxszáma :

__________________________________

Ajánlattevő elektronikus levélcíme (e-mail):

__________________________________

Értékelésre kerülő tartalmi elem:

egyösszegű nettó ajánlati ár:

…..nettó HUF

Kelt: _______________ 2016. _______________ hónap _____ napján
cégszerű aláírás

Ajánlattevő kijelenti, hogy a bontást követő valamennyi értesítést (beleértve a hiánypótlási felszólítást is) az alábbi faxszámra kéri megküldeni. Figyelem! Ajánlatkérő az itt
megadott faxszámok helytelensége, illetve technikai hiba miatti meg nem érkezés esetén semminemű felelősséget nem vállal.
2

9

Teljességi nyilatkozat
3
a Kbt. 66. § (2) bekezdés értelmében
Tisztelt Ajánlatkérő!
Alulírott, _____________, mint a(z) _______________ cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom, hogy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (H-1134
Budapest, Váci út 45/B) által „Nemzeti tengelysúly-, és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakítása” című
projekt megvalósításához kapcsolódó, a járművek és azok üzembentartói engedélyeinek ellenőrzéséhez szükséges
adatok lekérdezését biztosító „Ultimate PE 3.1 Iktató Szakrendszer továbbfejlesztése” megnevezés alatt indított
közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként az ajánlattételi felhívás kereskedelmi, pénzügyi és műszaki, szakmai feltételeit
az egyéb közbeszerzési dokumentumokkal együtt megvizsgáltuk, azok elfogadását ezennel visszaigazoljuk, az
ajánlattételi felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok feltételei szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban
rögzített ajánlati áron.
Ajánlatunk elfogadása esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint az ajánlattételi felhívásban és a
közbeszerzési eljárás során keletkezett az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek megfelelően a
szerződés megkötésére és teljesítésére.
Kijelentjük, hogy a tárgyalások lezárásától (ajánlati kötöttség beálltától) kezdődően 60 napig tartjuk az ajánlatunkat,
továbbá tudomásul vesszük, hogy az abban foglaltak eddig az időpontig ránk nézve kötelező érvényűek és ezen
időszak lejárta előtt az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban és a hatályos jogszabályokban foglaltak
szerint bármikor elfogadhatóak.
Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy az eljárás során keletkezett közbeszerzési
dokumentumokat, és az abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetlenül, sem
közvetetten nem használjuk fel ajánlatkérő erre vonatkozó előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

Kelt: _______________ 2016. _______________ hónap _____ napján

Ajánlattevő cégszerű aláírása

3

Tekintettel a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltakra jelen nyilatkozatot eredeti aláírt példányban szükséges az ajánlathoz csatolni.
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A Kkvt. szerinti besorolásra vonatkozó nyilatkozat
a Kbt. 66. § (4) bekezdése értelmében
Alulírott __________________________, mint a(z) ________________________________ cégjegyzésre jogosult
képviselője, mint ajánlattevő (a továbbiakban: ajánlattevő) kijelentem, hogy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (H-1134 Budapest, Váci út 45/B.) által „Ultimate PE 3.1 Iktató
Szakrendszer továbbfejlesztése” című projekt megvalósításához kapcsolódó, a járművek és azok üzembentartói
engedélyeinek ellenőrzéséhez szükséges adatok lekérdezését biztosító „Engedélyezés 2012 rendszer
továbbfejlesztése” megnevezés alatt indított közbeszerzési eljárásban ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 3. § szerint vállalkozásunk besorolása a
következő:
mikro vállalkozás*
kisvállalkozás*
középvállalkozás*
nem tartozik a Kkvt. hatálya alá*.
* a megfelelő szövegrész „x”-szel jelölendő!
Kelt: _______________ 2016. _______________ hónap _____ napján
Ajánlatkérő felhívja a Figyelmet a 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 4-5. §aiban foglaltakra!

Ajánlattevő cégszerű aláírása
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Ajánlattevői nyilatkozat
a Kbt. 67. § (4) bekezdése értelmében
Alulírott _____________________ mint a(z) _________________________________ cégjegyzésre jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (H-1134 Budapest, Váci út 45/B) által „Ultimate PE 3.1 Iktató Szakrendszer
továbbfejlesztése” megnevezés alatt indított közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítéséhez
az általam képviselt Ajánlattevő nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót, valamint tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésére az általam
alkalmasságom igazolására igénybe vett szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok
hatálya alá.
Ajánlattevőnek abban az esetben is nyilatkoznia kell, ha nem vesz igénybe alvállalkozót, kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezetet!
Kelt: _______________ 2016. _______________ hónap _____ napján
cégszerű aláírás

12

Ajánlattevő nyilatkozata
a kizáró okokról
Alulírott _____________________ mint a(z) _________________________________ cégjegyzésre jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (H-1134 Budapest, Váci út 45/B) által „Ultimate PE 3.1 Iktató Szakrendszer
továbbfejlesztése” megnevezés alatt indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt Ajánlattevővel szemben
nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok.
Kelt: _______________ 2016. _______________ hónap _____ napján
cégszerű aláírás
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Ajánlattevő nyilatkozata
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
Alulírott _____________________ mint a(z) _________________________________ cégjegyzésre jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (H-1134 Budapest, Váci út 45/B) által „Ultimate PE 3.1 Iktató Szakrendszer továbbfejlesztése”
megnevezés alatt indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerint az alábbi
nyilatkozatot teszem.
Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, mely

szabályozott tőzsdén nem jegyzett
4

szabályozott tőzsdén jegyzett .

Kelt: _______________ 2016. _______________ hónap _____ napján

cégszerű aláírás

4

A megfelelő rész jelölendő!
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Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
Alulírott _____________________ mint a(z) _________________________________ cégjegyzésre jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (H-1134 Budapest, Váci út 45/B) által „Ultimate PE 3.1 Iktató Szakrendszer továbbfejlesztése”
megnevezés alatt indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerint az alábbi
nyilatkozatot teszem.
Társaságunk olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd)
pontjai szerinti tényleges tulajdonosa(i).
A tényleges tulajdonos neve

A tényleges tulajdonos állandó lakóhelye

6

vagy

Társaságunk olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd)
pontjai szerinti tényleges tulajdonosa nincsen.
Kelt: _______________ 2016. _______________ hónap _____ napján
___________________________
Ajánlattevő cégszerű aláírása

5
6

Opcionális – csak a szabályozott tőzsdén nem jegyzett ajánlattevő tölti ki!
A nyilatkozatot vagylagosan szükséges kitölteni.
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