
A 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 4. § (1) be kez dés alap ján a fel szá mo ló Gyön gyös bel te rü let, 2747. hrsz. ki vett te lep hely, épü -
let „Bin der” szá rí tó és rak tár csar nok [I. a)], a Gyön gyös, 2749. hrsz. meg ne ve zés: ki vett sa ját hasz ná la tú út árok [I. b)], és a gép jár mû
(II.) va gyon cso por tot együt te sen kí ván ja ér té ke sí te ni.

A va gyon cso port ra pá lyá zó vál lal ni kö te les az in gat lan ki ürí té sé nek, az irat tá ri anya gok el he lye zé sé nek költ sé gé nek meg fi ze té sét a 
fel szá mo ló ál tal meg je lölt vál lal ko zó fe lé – mely 2 500 000 Ft + áfa – a szám la kéz hez vé te lét kö ve tõ en.

A 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 2. § (6) be kez dés alap ján több va gyon elem együt tes ér té ke sí té se ese tén az aján la ti biz to sí ték
mér té ke a va gyon ele mek együt tes irá nyá ra (becs ér té ke) alap ján ál la pí tan dó meg.

Együt tes in du ló ár: 208 120 000 Ft.

Aján la ti biz to sí ték együt tes össze ge: 6 443 600 Ft.

III. Kon zerv üze mi anya gok

Meg ne ve zés In du ló ár (Ft)

Cso ma go ló anyag 6 100 000

Fo gyó esz köz 1 540 000

Gond no ki anyag   112 000

Se géd anyag   103 000

Vé dõ ru ha     5 000

Mind össze sen: 7 860 000

In du ló ár: 7 860 000 Ft.

Aján la ti biz to sí ték össze ge: 393 000 Ft.

A Csé pány és Tár sai Kft. kon zerv ipa ri te vé keny sé gé hez hasz nál ta a III. szám alatt meg hir de tett kész let fé le sé ge ket.

A III. szám alatt meg hir de tett se géd anya gok jel lem zõ en rö vid sza va tos sá gi ide jû ek, il let ve le járt sza va tos sá gi ide jû ek, egy ré szük
ve szé lyes anyag, mely nek szál lí tá sá hoz ún. ADR vizs ga szük sé ges.

A cso ma go ló anya gok (lap ka, kar ton tál ca) több sé ge ún. „li tós” je lö lé sû ek. A lap kák egy ré szé nél a gyár tó ál tal en ge dé lye zett gu mi -
kom pakt sza va tos sá gi ide je le járt.

A fo gyó esz kö zök, gond no ki anya gok, vé dõ ru hák jel lem zõ en hasz nál tak.

A kész let fé le sé gek lis tá ja mun ka idõ ben elõ re egyez te tett idõ pont ban meg te kint he tõ a fel szá mo ló gyön gyö si iro dá já ban (3200
Gyön gyös, Tö rök Ig nác u. 16.).

A kész le tek, in gat lan, gé pek, be ren de zé sek, jár mû vek meg te kint he tõk elõ ze tes meg be szé lés (be je lent ke zés) alap ján 2014.
 július 23-án 10 óra és 12 óra kö zött.

Be je lent ke zés: a 06 (37) 500-108-as te le fon szá mon.

A pá lyá za ton ter mé sze tes sze mé lyek, il let ve jog ké pes ség gel ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa sá gok és egyéb szer ve ze tek ve het nek részt,
kép vi se le ti jo go sult ság iga zo lá sa mel lett.

Az aján lat nak tar tal maz nia kell:

– ma gán sze mély ese tén sze mé lyi iga zol vány, lak cím kár tya, adó iga zol vány má so la ta,

– egyé ni vál lal ko zó ese tén egyé ni vál lal ko zói iga zol vány, vagy jog sza bály sze rin ti iga zo lá sa,

– gaz da sá gi tár sa ság, il let ve egyéb szer ve zet ese tén a jog ké pes sé get iga zo ló, az il le té kes cég bí ró ság, il let ve köz jegy zõ ál tal ki ál lí -
tott vagy hi te le sí tett 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat, il let ve a nyil ván tar tás ba vé tel rõl szó ló 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lás, va la -
mint a cég jegy zés re, il let ve alá írás ra jo go sult alá írá si cím pél dá nya vagy hi te les má so la ta,

– aján lott net tó vé tel árat,

– nyi lat ko zat a költ sé gek vi se lé sé rõl,

– nyi lat ko zat az in gat lan ki ürí té sé nek, az irat tá ri anya gok el he lye zé sé nek költ sé gé nek vi se lé sé rõl,

– a vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ját és ide jét,

– az aján la ti biz to sí ték meg fi ze té sé nek ere de ti, hi te les iga zo lá sát,

– az aján la ti biz to sí ték vissza uta lá sá ra bank szám la szám,

– nyi lat ko zat, hogy el fo gad ja-e az e-mai len ke resz tül tör té nõ ér te sí tést, amennyi ben igen, azt mi lyen e-ma il cím re ké ri,

– nyi lat ko zat ar ra vo nat ko zó an, hogy a meg hir de tett va gyon ele me ket meg te kin tet te, ál la po tu kat meg is mer te,

– kel lék sza va tos ság, ga ran ci á lis igény ér vé nye sí té sé nek ki zá rá sá ról szó ló nyi lat ko zat.

Az aján la to kat há rom pél dány ban kell be nyúj ta ni, mely bõl egy pél dány ere de ti. Az ere de ti pél dányt meg kell je löl ni „ere de ti” fel -
irat tal.

A pá lyá za to kat zárt, cég jel zés nél kü li bo rí ték ban, „Csé pány és Tár sai Kft. f. a. 2014/3. pá lyá zat” meg je lö lés sel kell le ad ni a ki író
He ves me gyei iro dá já ban (3200 Gyön gyös, Tö rök Ig nác u. 16.). Az aján la tok be nyúj tá sá nak idõ pont ja: leg ké sõbb je len hir det mény
Cég köz löny ben va ló köz zé té te lé tõl szá mí tott 15 na pot kö ve tõ el sõ mun ka nap 12 órá ig, vagy pos tai úton el jut tat ni a Kvan tál Kft. He ves 
Me gyei Iro dá ja (3200 Gyön gyös, Tö rök Ig nác u. 16.) cí mé re úgy, hogy a kül de mény a meg je lölt ha tár idõ ig a fel szá mo ló iro dá já ba
meg ér kez zen. A fel szá mo ló a sze mé lye sen be nyúj tott pá lyá za tok át vé te lé rõl el is mer vényt állít ki.
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