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          1. sz. melléklet 

 

Felolvasólap és ajánlattételi nyilatkozat 
 

Tisztelt Ajánlatkérő! 

 

Alulírott 

Cégnév:……………………………………………………………………….. 

Székhely:……………………………………………………………………… 

Elérhetőségek:………………………………………………………………… 

E-mail értesítés cím:………………………………………………………….. 

Adószám:……………………………………………………………………… 

Cégjegyzékszám:……………………………………………………………… 

EUR bankszámlaszám:………………………………………………………... 

melyet képvisel:………………………………………………………………………………. 

 

miután megvizsgáltuk a MecsekerdőMecsekerdőMecsekerdőMecsekerdő    Zrt. Zrt. Zrt. Zrt. fűrészipari alapanyag értékesítésérefűrészipari alapanyag értékesítésérefűrészipari alapanyag értékesítésérefűrészipari alapanyag értékesítésére    vonatkozó ajánlatté-

teli felhívását, az abban foglaltakat tudomásul vettük, büntetőjogi felelősségünk tudatában nyilat-

kozunk, hogy az általunk képviselt gazdasági társaság nem tartozik az alábbi kizáró okok hatálya 

alá:  

• végelszámolás alatt áll vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamat-

ban van, 

• tevékenységét ő maga, vagy más arra jogosult szerv felfüggesztette, 

• gazdasági, illetőleg szakmai tevékenysége során elkövetett bűncselekménnyel kapcsolat-

ban hozott jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, vagy az ítélet folytán bekövetkezett 

büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, illetőleg a jogi személlyel 

szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény alapján 

hozott jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll. 

 

Ajánlattevő nyilatkozik továbbá,  

• hogy a vételi ajánlat beérkezési határidejének napján Ajánlatkérővel perben, jogvitában 

nem áll, 

• hogy a megküldött ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismerte, meg-

értette és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadja. 

 

Ajánlattevő ennek megfelelően a szerződést - amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra 

kerül - a végleges ajánlatában megjelölt összegű ellenszolgáltatásért, az ajánlattételi felhívás és a 

szerződés feltételeit figyelembe véve megköti és szerződésszerűen teljesíti. 

Ajánlattevő tisztában van azzal, hogy az Ajánlatkérő a beszerzési eljárást bármikor indokolás nélkül 

eredménytelennek nyilváníthatja és ez által, nem kötelezhető a szerződés megkötésére. Ebben az 
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esetben az Ajánlatkérővel szemben semmiféle anyagi igényt, így különösen bíztatási kárt nem ér-

vényesít. 

 

 

Miután megvizsgáltuk a MecsekerdőMecsekerdőMecsekerdőMecsekerdő    Zrt.Zrt.Zrt.Zrt.    fűrészipari alapanyag fűrészipari alapanyag fűrészipari alapanyag fűrészipari alapanyag értékesítéséreértékesítéséreértékesítéséreértékesítésére     vonatkozó ajánlat-

tételi felhívását, az abban foglaltakat tudomásul vettük, és annak megfelelően ajánlatot teszünk az 

alábbiak szerint: 

 

 

Termék megnevezése Ajánlat száma 
Ajánlati ár     

((((€/m3) számmal€/m3) számmal€/m3) számmal€/m3) számmal 

Ajánlati ár         

((((€/m3) bet€/m3) bet€/m3) bet€/m3) betűvelűvelűvelűvel 

 Fűrészipari alapanyag 2023/___   

 

 

 

 

Kelt: …………………........ 2023 . év……………... hó …….nap 

        

 

 

 

…………………………………. 

   cégszerű aláírás 


