
Aján la ti biz to sí ték össze ge: 150 000 fo rint.

Aján la ti biz to sí ték for má ja, meg fi ze té sé nek mód ja és ha tár ide je: a be nyúj tott aján lat ér vé nyes sé gé nek fel té te le az aján la ti biz to sí -

ték át uta lás sal tör té nõ meg fi ze té se a Kvan tál Kft. Pát ria Ta ka rék szö vet ke zet nél ve ze tett 65100118-11354554-00000000 szá mú bank -

szám lá já ra „GER GELY AIR Kft. pá lyá za ti biz to sí ték” köz le mény fel tün te té sé vel. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell az ajánlati biztosíték

befizetésérõl szóló igazolás eredeti példányát.

Az aján la ti biz to sí ték kal kap cso la tos egyéb köz le mény: ha a pá lyá za ti el já rás ered mény te len, úgy az ered mény te len ség meg ál la pí -

tá sá tól szá mí tott nyolc mun ka na pon be lül az aján la ti biz to sí té kot visszautaljuk az aján lat te võ nek. Amennyi ben a pá lyá za ti el já rás -

ered mé nyes, a ki író az aján la ti biz to sí té kot a nyer tes pá lyá zó nál a vé tel ár ba be szá mít ja, a töb bi pá lyá zó nak pe dig az aján la ti biz to sí ték 

az ered mény hir de tés nap já tól – a Cstv. 49/A. § (4) be kez dé se sze rin ti ár tár gya lás ese tén az ár tár gya lás ered mény hir de té se nap já tól –

szá mí tott nyolc munkanapon belül vissza utal ja. Amennyi ben az adás vé te li szer zõ dés a nyer tes pá lyá zó ér dek kö ré ben fel me rü lõ ok ból 

nem jön lét re, vagy a nyer tes pá lyá zó a tel jes vé tel árat az elõ írt ha tár idõ ben nem fi ze ti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) be kez dé se sze rin ti

ár tár gya lás ra ke rül sor és az aján la tot te võ pá lyá zó a fel szá mo ló ál tal el ren delt ár tár gya lá son ne ki fel ró ha tó ok ból nem vesz részt,

úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tár gyak:

A cég fõ ként lé gi me zõ gaz da sá gi szol gál ta tást nyúj tott ön kor mány za tok ré szé re, ezek el lá tá sá hoz hasz nál ta te rep já róit. A va gyon

összes sé ge két db dí zel üze mû, Mit su bis hi L 200 2,5 D gép jár mû. A gép jár mû vek je len leg ki van nak von va a for ga lom ból, ér vé nyes

mû sza ki vizs gá val nem ren del kez nek. Szé kes fe hér vá ron, a Su zu ki Bar ta te lep he lyén van nak el he lyez ve. A jár mû vek jö võ be ni

 forgalomba he lye zé sé vel, illetve vizsgáztatásával kapcsolatos költségek teljes mértékben a vevõt terheli.

A va gyon tárgy gyor san rom ló/kü lön le ges ke ze lést igény lõ/cse kély ér té kû: nem.

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy irá nyá ra: 3 000 000 forint.

1. té tel:

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy meg ne ve zé se: HAE–621 for gal mi rend szá mú, Mit su bis hi L 200 2,5 D 4WD gépjármû.

Tí pus: jár mû.

Gyárt mány: Mit su bis hi L 200 2,5 D 4WD.

Gyár tá si idõ: 1999.

Ál la po ta: át la gos.

Te her men tes: nem, vég re haj tá si jog.

Mennyi sé ge: 1 db.

Becs ér ték: 1 500 000 fo rint.

2. té tel:

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy meg ne ve zé se: HPS–553 for gal mi rend szá mú, Mit su bis hi L 200 DK 2,5 TD GL 4WD

gépjármû.

Tí pus: jár mû.

Gyárt mány: Mit su bis hi L 200 DK 2,5 TD GL 4WD

Gyár tá si idõ: 2001.

Ál la po ta: át la gos.

Te her men tes: nem, vég re haj tá si jog.

Mennyi sé ge: 1 db.

Becs ér ték: 1 500 000 fo rint.

A va gyon tár gyak meg te kint he tõ sé gé nek he lye, ide je, egyéb köz le mény: a fel szá mo ló az ér té ke sí te ni kí vánt gép ko csik meg te kin té -

sé nek le he tõ sé gét biz to sít ja a kö vet ke zõ idõ pon tok ban: 2015. jú li us 20. és 2015. jú li us 24. kö zött, te le fo non elõ ze te sen egyez te tett

idõpontban, telefonszám: 06 (1) 455-1250.

Vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ja, ha tár ide je: a nyer tes aján lat te võ kö te les az aján la ti biz to sí té kot meg ha la dó tel jes vé tel árat az adás -

vé te li szer zõ dés alá írá sá tól szá mí tott 30 na pon be lül át utal ni a Kvan tál Kft. Pát ria Ta ka rék szö vet ke zet nél ve ze tett 65100118-

11398815-00000000 szá mú bank szám lá já ra „GER GELY AIR Kft. pá lyá za ti vé tel ár” köz le ménnyel. A fel szá mo ló tá jé koz tat ja a pá -

lyá zó kat, hogy az in gó sá gok vé tel árát ter he lõ ál ta lá nos for gal mi adó össze ge a min den kor ha tá lyos áfa-tv. szabályai szerint kerül

meghatározásra, amelynek megfizetésére a nyertes pályázó köteles.

Rész let fi ze té si le he tõ ség: nincs.

A szer zõ dés kö tés ha tár ide je: a Kvan tál Kft. a nyer tes aján lat te võ vel a pá lyá zat el bí rá lá sát – az ér té ke lé si jegy zõ könyv EÉR rend -

szer ben tör tént meg je le né sét – kö ve tõ 30 (har minc) na pon be lül meg kö ti az adás vé te li szer zõ dést. Ezen idõ tar tam alatt a nyertes

pályázó az ajánlatához kötve van. Az aján lat te võ a szer zõ dés alá írá sa elõtt kö te les az EÉR ren de let 6. § (1) be kez dés b) pont já ban

meg ha tá ro zott 1% ju ta lék meg fi ze té sét igazolni.

A va gyon tár gyak el szál lí tá sá nak, át vé te lé nek mód ja, ha tár ide je: a nyer tes ve võ nek – a vé tel ár tel jes össze gé nek ki egyen lí té se után –

át adás-át vé te li jegy zõ könyv vel tör té nik a bir tok ba adás. A nyer tes ve võ az át adás-át vé telt kö ve tõ öt mun ka na pon be lül kö te les a gép -

jár mû vek el szál lí tá sá ról gon dos kod ni.
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