
1. melléklet 

  

 

 

Ajánlattevő neve: 

………………………………………… 

székhelye: 

………………………………………… 

cégjegyzék száma:  

………………………………………… 

adószáma: 

………………………………………… 

 

 

A kapcsolattartó 

személyének neve: ………………………………………… 

telefonszáma: 

………………………………………… 

e-mail címe: 

………………………………………… 

 

 

 

 

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 
 

Apríték alapanyag (8,81m3 Csárda csatorna) 

értékesítésre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………, 2020. ………………………………………… 

 

 

  



AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 

 

 

Ajánlattevő neve:   ………………………………………… 

Székhelye:   ………………………………………… 

Telefon:   ………………………………………… 

E-mail címe:   ………………………………………… 

 

Tisztelt Ajánlatkérő! 

 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság által felkínált faanyagra az alábbi ajánlatot teszem: 

 

Fafaj Választék Mennyiség 

(m3) 

Nettó ajánlati 

ár/m3 

+ Áfa 

 

Bruttó 

ajánlati ár/m3 

Akác Apríték alapanyag  

erdei rakodón 

8,81   
 

 

Ajánlati kötöttségemet az előírt ajánlattételi határidőtől számított 30 napig fenntartom. 

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (általános 

adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján nyilatkozom, hogy a fenti személyes 

adataim kezeléséhez önkéntes hozzájárulásomat adom a Fertő-Hanság Nemzeti Park 

Igazgatóság részére, mint adatkezelőnek az ajánlattételi eljárás során az ajánlattétel elbírálás 

céljából.  

Az adatkezelés célja az ajánlattevővel való kapcsolattartás és kommunikáció. 

Az általános adatvédelmi rendelet szerint kérelmezhetem az adatkezelőtől az általam megadott 

személyes adataimhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 

korlátozását, tiltakozhatok a személyes adataim kezelése ellen és élhetek az adathordozási 

jogommal. 

A hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti 

a hozzájárulásomon alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

 

Kelt: ………………………………………… 

 

 

       ……………………………….. 

        Cégszerű aláírás 

 

  



NYILATKOZAT 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának – 

átlátható szervezet- való megfelelésről 

 

Alulírott 

………………………………………………….……..…(képviselő neve) 

……………………………………………………….…..(tisztsége),  

 

mint a  

……………………………………………………………………….…………………………

…………………(szervezet neve) 

………………………………………………………..(bírósági nyilvántartási szám) 

 ………………………………………………………..(adószám) 

………………………………………………….……. (székhely)  

 

törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt, az Fertő-Hanság Nemzeti Park 

Igazgatósággal szerződéses jogviszonyban álló, illetve kerülő szervezet  

 

– megfelelve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) 

pontjának – 

 

átlátható szervezetnek minősül.  

 

Tudomásul veszem, hogy központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi 

személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen 

visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely 

szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. 

 

Vállalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles 

vagyok az Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságot tájékoztatni. A valótlan tartalmú 

nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a kötelezettségvállaló felmondja vagy – ha a 

szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. 

 

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezetalapító (létesítő) okirata, illetve külön 

jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet 

képviseletére. 

 

 

……., 2020…………………………. 

 

 

…………………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

  



 

NYILATKOZAT 

köztartozás-mentességről 

 

 

 

Alulírott ……………………, mint a …………………………. (cím: ….…………………… 

…………….., adószám: …………., cégjegyzékszám: …………) képviselője, büntetőjogi 

felelősségem tudatában kijelentem, hogy a ………………………-nak a székhely szerint 

illetékes állami-, illetve önkormányzati adóhatóság (a továbbiakban együtt: adóhatóság) 

hatáskörébe tartozó, köztartozása nincs.  

 

 

Kelt: ………………… 2020. év …….……….. hónap …... napján. 

 

 

 

................................................... 

                  cégszerű aláírás 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

1. tanú 2. tanú 

……………………………………….. ……………………………………….. 

aláírás aláírás 

……………………………………….. ……………………………………….. 

olvasható név olvasható név 

……………………………………….. ……………………………………….. 

állandó lakcím állandó lakcím 

……………………………………….. ……………………………………….. 

személyi igazolvány száma személyi igazolvány száma 

 

 

 

  



NYILATKOZAT 

az MNV Zrt.-vel szemben fennálló tartozásról 

 

 

 

Alulírott ……………………, mint a …………………………. (cím: ….…………………… 

…………….., adószám: …………., cégjegyzékszám: …………) képviselője, büntetőjogi 

felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel (1133 

Budapest, Pozsonyi út 56. , Cégjegyzékszám: 01-10-045784) szemben fennálló tartozásom 

nincsen. 

 

Kelt: ………………… 2020.év …….……….. hónap …... napján. 

 

 

 

................................................... 

                  cégszerű aláírás 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

1. tanú 2. tanú 

……………………………………….. ……………………………………….. 

aláírás aláírás 

……………………………………….. ……………………………………….. 

olvasható név olvasható név 

……………………………………….. ……………………………………….. 

állandó lakcím állandó lakcím 

……………………………………….. ……………………………………….. 

személyi igazolvány száma személyi igazolvány száma 

 


