Diósdi Polgármesteri Hivatal Diósd Város Önkormányzata 2/2004 (II.20.) számú rendelete
alapján nyílt egyfordulós pályázatot hirdet, a tulajdonát képező
LRN-674 Opel Vivaro kisteher gépjármű értékesítésére
a 299/2017 (X.26.) diósdi öh. határozat alapján, a gépjármű kikiáltási ára bruttó 500.000 Ft

Általános adatok:
Évjárat: 2004-es
Állapot: motorhibás és turbóhibás
Kilométer óra állás: 218.000
Szállítható személyek száma: 5 fő
Szín: fehér
Kárpit színe: szürke
Üzemanyag: diesel
Hengerűrtartalom: 1870 cm3
Teljesítmény: 74 kW, 101 LE
Henger elrendezés: soros, első kerék meghajtás
Sebességváltó fajtája: manuális, 6 fokozatú
Műszaki vizsga érvényesség: 2019/2
Saját tömeg: 1826 kg
Össztömeg: 2700 kg
Csomagtartó: 5000 literes
Klíma fajtája: manuális

A pályázaton történő részvétel alapfeltételei
1.1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát az alábbiakra:
a) az ajánlattevő neve, székhelye (lakóhelye), telefonszáma,
b) ajánlattevő rövid bemutatása,
c)

megajánlott nettó vételár,

1.2. A pályázaton devizabelföldi és -külföldi (továbbiakban: külföldi) természetes és jogi
személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, vagy
ezek konzorciuma vehet részt.

1.3. Ha az ajánlattevő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, az
ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőnek a beadás napjához képest
- 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, vagy ha azzal még nem rendelkezhet
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- cégbejegyzés iránti kérelmének másolatát, a cégbírósági lajstromszámmal, illetve a
bírósági nyilvántartásba vételről szóló okiratot, továbbá aláírásra jogosult képviselőjének
aláírási címpéldányát.
Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély hiteles másolatát.
Természetes személy esetén a természetes személy személyi adatait.

1.4. A konzorciumban pályázóknak ajánlatukhoz csatolni kell a közöttük létrejött
megállapodást, melynek ki kell térnie arra, hogy a tagok felelőssége egyetemleges, meg
kell jelölniük továbbá meghatalmazással eljáró képviselőjük nevét.

1.5. Külföldi ajánlattevőnek hiteles magyar fordításban is be kell nyújtania a megjelölt
dokumentumokat. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi székhellyel (lakóhellyel)
rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni.

2. Pályázati ajánlat, az ajánlati kötöttség

2.1. Az ajánlattevők ajánlataikat zártan, cégjegyzés nélküli borítékban, három példányban
kötelesek az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőig, pályázatban meghatározott
helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel személyesen, vagy meghatalmazott útján
benyújtani.
2.2. A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag
kötelező erejű nyilatkozatát, különösen:
- a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozóan,
- az általa vállalt kötelezettségre vonatkozóan,
- a vételár, vagy ellenszolgáltatás összegére vonatkozóan.

2.3. A kiíró pályázati biztosíték fizetését nem írja elő.

2.4. A pályázat ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva
álló határidő lejárt.
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2.5. Pályázó ajánlatához a pályázati kiírásában meghatározott időpontig, de legalább a
benyújtási határidő lejártától számított 60 napig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen
időponton belül a pályázatot megnyert ajánlattevővel szerződést köt, vagy a pályázókkal
írásban közli, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánította.
A jármű megtekinthető: munkanapokon előzetesen egyeztett időpontban.
Időpont-egyeztetés: Hegedűs István 06 (20) 801-45-81 telefonszámon.
Ajánlatok benyújtási határideje:
2018. 09. 14. 12 óra
Csak az ezen időpontig ténylegesen beérkezett ajánlatokat tekinti a kiíró érvényesnek.
Pályázatok benyújtásának módja:
Papír alapon a Diósdi Polgármesteri Hivatal 2049 Diósd, Szent István tér 1. címen
személyesen, vagy postai úton.
A pályázati kiírója hiánypótlásra nem ad lehetőséget.
Alkalmazható fizetési mód: készpénz, átutalás
Fizetési határidő: az elbírálásról szóló értesítés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül
Ajánlatok felbontásának helye és ideje:
2049, Diósdi Polgármesteri Hivatal, Szent István tér 1. jegyzői iroda 2018. 09.17. 16 óra, az
ajánlatok felbontása során jegyzőkönyv készül mit az érintetteknek e-mailen, illetve
személyesen jelenlévők átvehetnek.
Az ajánlatok elbírálásának menete és szempontrendszere: a legmagasabb vételár
Birtok átruházás: A nyertes ajánlattevő a járművet a teljes vételár megfizetésének igazolását
követő 3 munkanapon belüli – előre egyeztetett időpontban - veheti birtokba.
Eredményhirdetés módja, helye, ideje: 2018. 09. 17. 17. óra.
Diósd, 2018. augusztus 16.
Diósdi Polgármesteri Hivatal
képviseletében:

dr. Balogh Pál sk.
jegyző
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