PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő)
nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet az LZJ 346 forgalmi rendszámú, FORD
gyártmányú, FDF6 Transit Kombi típusú mikrobusz értékesítésére.
1. Pályázati felhívás közzététele:
Az Ajánlatkérő jelen pályázati felhívást közzéteszi Tolna Város Önkormányzata
honlapján (www.tolna.hu.), valamint megjelenteti a Tolnai Hírlapban.
Az Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a pályázati felhívását visszavonja vagy
eredménytelennek nyilvánítsa.
2. A pályázati felhívás adatai:
A pályázat kiírója: Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzata (7130 Tolna,
Hősök tere 1.)
A pályázat jellege: nyilvános, egyfordulós
A pályázat célja: LZJ 346 forgalmi rendszámú, FORD gyártmányú, Transit Kombi
típusú mikrobusz értékesítése
A jogviszony típusa: adásvételi szerződés
A gépjármű minimális vételára: 3.000.000,-Ft
A pályázatok leadásának határideje: 2020. augusztus 31.
A pályázatok leadásának helye: személyesen a Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal
Titkársági Osztálya 21. sz. irodájában vagy zárt borítékban, postai úton. A borítékra
kérjük, írják rá: „Pályázat! Határidő előtt tilos felbontani! Gépjármű értékesítés”
A pályázattal érintett gépjármű megtekinthető:
A Tolnai Közös Önkormányzati Hivatalnál az ajánlattételi időszak alatt előre
egyeztetett időpontban (Elérhetőség: Ezerné dr. Huber Éva jegyző, telefonszám:
74/540-800 116-os mellék)
A pályázat bontásának időpontja: 2020. szeptember 1. 1000 óra.
A pályázat bontásának helyszíne: Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyaló.
Az ajánlattevők a pályázatok bontásán jelen lehetnek.
A pályázat elbírálásának szempontja: a legmagasabb összegű árajánlat.
Amennyiben a legmagasabb értékben több azonos összegű ajánlat érkezik, akkor
ezen ajánlatok között liciteljárást alkalmaz az Ajánlatkérő.

A pályázat elbírálásának határideje és várható eredményhirdetés:
A pályázatok elbírálását Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete végzi, az eredményt a 2020. szeptemberi soron következő ülésén
hirdeti ki.
A pályázat nyelve: magyar
3. A pályázattal érintett gépjármű adatai:
Forgalmi rendszám: LZJ 346
Gyártmány: FORD
Típus: Transit Kombi
Gyártási év: 2011
Hengerűrtartalom: 2198 cm3
Km óraállás: 37.957
Műszaki vizsga érvényessége: 2021.12.23.
4. A beadott árajánlatnak tartalmaznia kell:
1./ ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a felhívásban szereplő
feltételeket megismerte, a pályázati kiírás szabályait magára nézve kötelezőnek ismeri
el.
2./ a bruttó ajánlati árat,
3./ a szerződéskötéshez szükséges személyazonosító adatokat (pl.: név, jogi személy
esetén a vezető tisztségviselő neve, elérhetősége, lakóhely/székhely, adóazonosító,
cégjegyzékszám)
A pályázaton csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát az előírt időben
és tartalommal benyújtotta.
Érvénytelen az az ajánlat, amely a minimális vételi díj összegét nem éri el, illetve
amelyik határidőn túl érkezett.
A pályázat nyertese a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó.
Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos költségek és ügyintézés a nyertes ajánlattevőt
terheli.
Tolna, 2020. július 28.

Fülöp Mónika
elnök

