
Pályázati Hirdetmény 

A(z) FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-466334, székhely: 

1138 Budapest Váci út 182., levelezési cím: 1211 Budapest Nagy Duna sor 2.), 2020.01.14. napján meghirdetett 

pályázati felhívásnak megfelelően nyilvános pályázati felhívás útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az alábbi 

ingóságát. 

A pályázat adatai: 

A pályázatok kizárólag az alábbi e-mailcímre nyújthatók be: ftszv@ftszv.hu 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2020.01.14. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020.01.24. 

Ajánlati biztosítékot pályáztató nem ír elő. 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

Az alábbi ingóságok:1 db tehergépjármű alváz 

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem. 

A pályázatban szereplő vagyontárgy megnevezése: Mercedes Benz Atego18-23K tgk alváz 

Típus: személygépjármű 

Gyártmány: Mercedes Benz Atego 18-23K 

Gyártási idő:. 2001.02.21 

Állapot: Átlagos 

… 

Tehermentes: igen 

Mennyisége: 1 db 

minimálár: 1 350 000 Ft + Áfa 

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóság megtekinthető: kizárólag 

munkanapokon Szigetszentmiklós ÁTI Sziget Ipari Park 133 épület, 2. 8 óra és 14 óra között, előzetes 

bejelentkezést követően. Megtekinthetőség során kapcsolattartó (bejelentkezés küldés): Szepesvári Tamás e-

mail: szepesvari.tamas@ftszv.hu 

A pályázati elbírálás módja: A pályázati ajánlatokat a pályáztató a bontást követő 1 napon belül bírálja el. A 

pályáztató a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerint sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyja 

az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztása az ajánlati ár nagysága szerint történik.  

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetését a pályáztató átutalással az OTP Bank Nyrt-

nél vezetett 11784009-20602477 számú pénzforgalmi bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötésétől 

számított legkésőbb 1 napon belül kéri teljesíteni. 



Részletfizetési lehetőség: nincs 

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 1 munkanapon belül kerül sor. 

A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a vételár megfizetését. 

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingóság birtokba adására a vételár teljes 

kiegyenlítését követő 1 napon belül kerül sor. A vevő kötelezettsége és költsége az elszállítás, melyre a 

birtokbaadástól számított 1 napon belül köteles. 

Részletes feltételek: A vételi ajánlatot (pályázatot) magyar nyelven kell benyújtani, a mellékelt adatlap 

kitöltésével. A pályázatnak tartalmaznia kell: - az ajánlattevő azonosítására alkalmas adatokat (név, cím, társaság 

esetén hatályos cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő/k/ aláírási címpéldánya) - az ajánlott 

vételárat - a pályázó kötelezettségvállalását, hogy sikeres pályázat esetén az erről szóló értesítés kézhezvételétől 

számított 1 munkanapon belül adásvételi szerződést köt, illetve pályázati ajánlatában vállalt határidőre a vételárat 

megfizeti - Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett ingóságokat a pályázó megtekintette, azok 

állapotát megismerte. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat 

megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A jelen 

pályázati felhívás a pályáztató számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő- a kiírás szerinti 

minimálárat el nem érő - ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható. Az adásvételi szerződés 

alapján a vételár megfizetése átutalással a szerződésben rögzített határidőre egy összegben történik. 

  


