IRATMINTÁK
Hajdúhadház Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Hajdúhadház
Arany János utca 80. szám alatti 11908/55 hrsz-ú 54715 m2 nagyságú
önkormányzati tulajdonú ingatlanból 10.000 m2 nagyságú terület
értékesítéséhez kapcsolódó versenyeztetési eljáráshoz

Az iratmintákon kívül, a vételi ajánlathoz csatolandó a pályázati felhívás alapján
előírt, további dokumentumok, okiratok is!

Ajánlattevő neve (jogi személy esetén):
ajánlattevő neve:
…………………………………………
székhelye:
………………………………………
nyilvántartási szám/
cégjegyzék száma: …………………………………………
adószáma:
…………………………………………
A kapcsolattartó
személyének neve: …………………………………………
telefonszáma:
…………………………………………
e-mail címe:
…………………………………………
Ajánlattevő neve (természetes személy esetén):
ajánlattevő neve:
lakcím:
szül. hely, idő:
anyja neve:
szem. ig. száma:
telefonszáma:
e-mail címe:

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

AJÁNLAT

Hajdúhadház Város Önkormányzata
4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Hajdúhadház Arany János utca 80. szám alatti 11908/55 hrsz-ú 54715 m2
nagyságú önkormányzati tulajdonú ingatlanból 10.000 m2 nagyságú terület
értékesítéséhez kapcsolódó versenyeztetési eljáráshoz

………………………2019. év……………..hó……..nap

Az ellenszolgáltatás összegére vonatkozó ajánlat
Az ajánlattevő neve:
Cím/ Székhely:

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

Az ajánlattevő vételi ajánlata a Hajdúhadház Arany János utca 80. szám
alatti 11908/55 hrsz-ú 54715 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú
ingatlanból 10.000 m2 terület megvásárlására:

Vételi ajánlat: ………………….Ft, azaz ……………………………forint

Kelt: ………………… 2019. év …………… hó ……….. nap

………………………………
(cégszerű) aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott ……………………………….. (szül.:…., an.:….lh…..) nyilatkozom, hogy a vételi
ár megfizetése mellett vállalom/ az általam képviselt jogi személy (neve, székhely, adószám,
cégjegyzékszám) vállalja/, hogy az adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 hónapon
belül legalább 10 fő foglalkoztatásra alkalmas élelmiszer üzemet létesítek/ létesít a
Hajdúhadház 11908/55 hrsz-ú 54715 m2 nagyságú ingatlanból 10.000 m2 nagyságú terület
megvásárolt ingatlanon, melyet legalább 5 évig 10 fő helyben történő foglalkoztatásával
működtetek/működtet.

Kelt: ………………… 2019. év …………… hó ……….. nap

………………………………
(cégszerű) aláírás

MEGHATALMAZÁS
(adott esetben)

Alulírott/alulírottak,

mint

a

………………………………………………

(cég

neve)

(székhelye: …………………………………………) ajánlattevő, cégjegyzésre jogosult
képviselői meghatalmazom/meghatalmazzuk (a meghatalmazott neve) ……………………. -t
(lakik: …………………………………..……., anyja neve: ………………………., sz.ig.sz.:
…………………..), hogy a Hajdúhadház Város Önkormányzat ajánlatkérő által Hajdúhadház
Arany János utca 80. szám alatti 11908/55 hrsz-ú 54715 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú
ingatlanból 10.000 m2 terület megvásárlására tárgyában kiírt, ajánlati felhívással induló
versenyeztetési eljárással kapcsolatban bármely dokumentumot aláírjon, nevünkben eljárjon.
A jelen meghatalmazás minimálisan a fent meghatározott eljárás szerződéskötési dátumáig
marad érvényben.

Kelt: ………………… 2019. év …………… hó ……….. nap

…………………………………
meghatalmazott/meghatalmazottak
aláírása

………………………………..
meghatalmazó/meghatalmazók
cégszerű aláírása

Előttünk mint tanúk előtt (adott esetben):
1.

Név: ……………………………..

2.

Név: ……………………………..

Lakcím:…………………………..

Lakcím: ………………………….

Sz.ig.sz. …………………………..

Sz.ig.sz.: …………………………

Aláírás: …………………………..

Aláírás: …………………………..

NYILATKOZAT
(jogi személy esetén)
Alulírott ………………………………..(képviselő neve) nyilatkozom, hogy az általam
képviselt jogi személy (neve, székhely, adószám, cégjegyzékszám/nyilvántartási szám)
átlátható szervezetnek minősül.

Kelt: ………………… 2019. év …………… hó ……….. nap

………………………………
(cégszerű) aláírás

NYILATKOZAT
(jogi személy esetén)

Alulírott …………….(képviselő neve) nyilatkozom, hogy az általam képviselt………….jogi
személynek (neve, székhelye, adószám, cégjegyzékszám/nyilvántartási szám) az állami
költségvetéssel szemben nincs lejárt esedékességű köztartozása és nem áll csődeljárás,
felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.

Kelt: ………………… 2019. év …………… hó ……….. nap

………………………………
(cégszerű) aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott ……………………………….. (szül.:…., an.:….lh…..) nyilatkozom /az általam
képviselt jogi személy (neve, székhely, adószám, cégjegyzékszám) képviseletében nyilatkozom
/, hogy a Hajdúhadház Város Önkormányzat ajánlatkérő által Hajdúhadház Arany János utca
80. szám alatti 11908/55 hrsz-ú 54715 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú ingatlanból
10.000 m2 terület megvásárlására tárgyában kiírt pályázati feltételeket megismertem és
elfogadom.

Kelt: ………………… 2019. év …………… hó ……….. nap

………………………………
(cégszerű) aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott ……………………………….. (szül.:…., an.:….lh…..) nyilatkozom /az általam
képviselt jogi személy (neve, székhely, adószám, cégjegyzékszám) képviseletében nyilatkozom
/, hogy a Hajdúhadház Város Önkormányzat ajánlatkérő által Hajdúhadház Arany János utca
80. szám alatti 11908/55 hrsz-ú 54715 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú ingatlanból
10.000 m2 terület megvásárlására tárgyában kiírt versenyeztetési eljárás keretében tett vételi
ajánlatomhoz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi törvény 14. § (5) bekezdésében
meghatározott határidő lejártáig való kötöttségemet elfogadom.

Kelt: ………………… 2019. év …………… hó ……….. nap

………………………………
(cégszerű) aláírás

Gazdasági társaság ajánlattevő esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási
címpéldány csatolása szükséges!

