Pályázati felhívás gépjármű értékesítésére
1.

Kiíró neve: Üllés Nagyközségi Önkormányzat 71/2020.(VIII. 06.) önkormányzati
határozata alapján
Címe: 6794 Üllés, Dorozsmai út 40.
Telefon: 62/282-122
E-mail cím: hivatal@ulles.hu
Képviselő: Nagy Attila Gyula polgármester

2.

Pályázati eljárás célja, jellege: Önkormányzati tulajdonú gépjármű értékesítése

3.
4.

A pályázat jellege: nyílt, egyfordulós.
Pályázati eljárás tárgya: Mercedes-Benz Vito típusú
gépjármű
Műszaki leírás:
Típusa: MERCEDES VITO 111 CDI
Gyártási éve: 2009.
Első forgalomba helyezése: 2009.04. 20.
Forgalmi rendszám: LLU-835
Hengerűrtartalma: 2148 cm3
Teljesítmény: 85 KW
Alvázszám: WDF63970513513190
Km számláló állása (a kiírás időpontjában): 224500 km

5.

Színe: fehér. A gépkocsi hivatali célra használt gépjármű, jelenleg is forgalomban,
használatban van. Az autót rendszeresen szervizelték. Az autó esztétikai- és
műszaki állapota korának és futásteljesítményének megfelelő. A gépkocsi
előzetes bejelentkezés alapján az Önkormányzat székhelyén megtekinthető.
6. Pályázati feltételek:
A pályázati eljárásban devizabelföldi természetes személy, jogi személy, egyéni
vállalkozó, vagy ezek konzorciuma vehet részt.
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a) természetes személy pályázó esetén személyes adatait, elérhetőségeit
(telefonszám, telefaxszám);
b) ha a pályázó jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a
pályázónak a beadáshoz képest: 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatát vagy annak
hitelesített másolatát, valamint aláírásra jogosult képviselőjének eredeti aláírási
címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát, a létrejöttét igazoló bírósági, vagy más
egyéb nyilvántartásba vételéről szóló okiratot, valamint a képviselet jogára vonatkozó
továbbá az aláírás hitelességét igazoló okiratot, külföldi pályázónak hiteles magyar
fordításban is be kell nyújtania a megjelölt dokumentumokat. Külföldi pályázó köteles
belföldi székhellyel (lakóhellyel) rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni;
c) a megajánlott vételárat
d) a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására irányuló nyilatkozatot;
e) az egy összegben fizetendő vételár megfizetésének módját;

7. - Visszavonás: A kiíró jogosult a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő előtt
visszavonni, de erről a pályázati felhívás közlésével megegyező helyeken az ajánlattételi
határidő lejárta előtt köteles hirdetményt megjelentetni.
8. Tájékoztatjuk, hogy
- érvénytelen a pályázat, ha:
- a pályázatot a kiírásban meghatározott határidő után nyújtották be;
- a megvásárolni kívánt vagyon ajánlati árát nem egyértelműen határozta meg, vagy
más ajánlatához, vagy feltételhez kötötte;
- a pályázó nem tett részletes és kötelező erejű jognyilatkozatot az ajánlatával kapcsolatban,
és nem vállalt ajánlati kötöttséget;
- a pályázat az előző esetekben felsoroltakon túlmenően nem felel meg a pályázati
felhívásban, a jogszabályokban, valamint az eljárási rendben foglaltaknak;
- olyan pályázó nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázati eljáráson,
- az ajánlattétel időpontjában köztartozása áll fenn Üllés Nagyközségi
Önkormányzatával szemben.
9. - eredménytelen az eljárás, ha:
a) a pályázati eljárás során nem nyújtottak be érvényes pályázatot;
b) a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati felhívásban foglalt
feltételeknek;
c) a kiíró indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítja.
10. - eredményes az eljárás, ha a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelő
legalább egy érvényes pályázat érkezett, kivéve, ha a kiíró indokolás nélkül
eredménytelennek nyilvánítja az eljárást.
11.

Vételár megfizetése: A nyertes ajánlattevő a döntés értesítésétől számított 5 napon
belül köteles az adásvételi szerződés aláírásával egyidőben egyösszegben,
készpénzben a Hivatal pénztárába, vagy banki átutalással a Kiíró által megadott
számlaszámra megfizetni. A birtokbaadás napja a vételár megfizetésének napja,
mely megegyezik a szerződés aláírásának napjával.

12.

Pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 24. (átadás/postai feladás
dátuma.

13.

A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: Üllés Nagyközségi Önkormányzat
Hivatal titkársága 6794 Üllés, Dorozsmai út 40. A pályázat benyújtásának módja:
1 eredeti és 1 másolati példányban, a pályázó személyére való utalás nélküli
zárt borítékban, postai úton vagy személyesen. Kérjük a borítékon rögzíteni:
„Pályázat gépjármű megvásárlására. Az ajánlattételi határidő előtt felbontani
tilos."
A pályázat bontásának helye és ideje: 2020. szeptember 03. 09.00 Üllési
Polgármesteri Hivatal Tárgyaló (a nyilvános bontás rendkívüli Pénzügyi- és Ügyrendi
Bizottság-i ülés keretében történik.)

14.

15.

A pályázatok elbírálásának szempontja: legmagasabb vételár.
Amennyiben a legmagasabb értékben több azonos összegű ajánlat érkezik, akkor
ezen ajánlatok között sorsolás útján kell kiválasztani a nyertes ajánlattevőt.

16.

A gépjármű minimális vételára: 2.000.000 Ft

A pályázati kiírás az Üllési Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján
(www.ulles.hu), valamint egy megyei lapban kerül meghirdetésre.

17.

Döntés:
A pályázatok elbírálására - a Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének soron következő ülésén
kerül sor. A nyertes pályázóval az Önkormányzat által kötött adásvételi szerződés
aláírására a polgármester jogosult. A tulajdonjog-változás nyilvántartásban történő
átvezetésének költségei a vevőt terhelik.
A pályázat kiírója a benyújtott pályázat lényegét nem érintő formai – és tartalmi
hibáinak pótlására egyszeri három munkanapon belüli hiánypótlási lehetőséget
biztosít!

Az ajánlat lényegét nem érintő formai okoknak az alábbiak minősülnek:
a) a pályázó adatai hiányosak,
b) a becsatolt aláírási címpéldány nem eredeti, vagy nem hiteles,
c) a becsatolt cégkivonat 30 napnál régebbi,
d) nem írt alá minden oldalt,
e) a benyújtott okiratok és igazolások nem hitelesek.
Az ajánlat lényegét nem érintő tartalmi oknak minősül az, ha a benyújtott igazolások
hiányosak.
A pályázat kiírója fenntartja a jogát arra, hogy a pályázati eljárást indoklás nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázatok közül legmagasabb ajánlati árat kínáló pályázat mellett kell dönteni. A döntésben
meg lehet jelölni a nyertes pályázón kívül a második helyezettet is, akivel a kiíró abban az
esetben köthet szerződést, ha a pályázati eljárás nyertesével a szerződéskötés meghiúsulna,
vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem teljesíti, és ezért a kiíró a
szerződéstől eláll.
18.

Eredményhirdetés: A kiíró a döntését követően a pályázati eljárás eredményét
haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül, írásban közli valamennyi pályázóval. A
pályázó ajánlatához 30 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására
nyitva álló határidő lejártakor kezdődik. A nyertessé nem nyilvánított pályázók ajánlati
kötöttsége a döntésről szóló értesítés kézhezvételének napján szűnik meg.

19. A pályázattal kapcsolatos egyéb információk kérhetők Czékus Péter műszaki ügyintézőtől
az alábbi telefonszámon:
62/281-122/115 mellék
Üllés, 2020. augusztus 6.
Nagy Attila Gyula
polgármester

