
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Tótkomlós Város Önkormányzata (5940 Tótkomlós, Fő út 1.) nyilvános pályázatot hirdet az 

alábbi gépjármű értékesítésére: 

YHD-140 forgalmi rendszámú BENATI gyártmányú, mélyásó, homlokrakodó 

munkagép 

1. Az ajánlatkérő adatai: 

Név: Tótkomlós Város Önkormányzata (a továbbiakban: ajánlatkérő) 

 

Székhely: 5940 Tótkomlós, Fő út 1. 

Képviseli: Zsura Zoltán János polgármester 

Kapcsolattartó: dr. Kormányos László jegyző 

Telefonszám: 06/68/462-122/102 

E-mail cím: jegyzo@totkomlos.hu 

 

2. A gépjármű fontosabb adatai: 

A gépjármű gyártási éve: 1993 

Állapota: üzemképes 

Első Magyarországi nyilvántartásba vétel: 2005.02.24. 

Eddigi magyarországi tulajdonosok száma: 4 

Típusjel: 2.19 

Műszaki vizsga érvényessége: 2022.05.25. 

Hengerűrtartalom: 3 860 cm
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Teljesítmény: 102 kW 

Óraállás (2017.05.25.) 13 561 km 

Sebességváltó: mechanikus/normál  

A jármű színe: sárga 

Ülések száma vezetővel: 1 

Együttes tömeg: 7 200 kg 

Saját tömeg: 7 150 kg 

Üzemanyag: gázolaj 

 

3. A gépjármű legkisebb ajánlható vételára bruttó:_2.400.000,-Ft 

A pályázók részéről kizárólag ezt a minimális árat elérő, vagy azt meghaladó értékű pályázat 

nyújtható be. A minimális árat el nem érő pályázatot az ajánlatkérő minden további vizsgálat 

nélkül érvénytelenné nyilvánítja. 

4. A pályázat típusa: egyfordulós nyilvános pályázat 

5. A pályázatok benyújtásának határideje: 

A pályázatok benyújtására biztosított határidő: 2021. december 3. 

Az ajánlatkérő a fenti határidő letelte előtt bármikor jogosult módosítani, illetve visszavonni a 

pályázati felhívást. A pályázat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő 

összes költség, kockázat a pályázót terheli. 
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6. A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázóknak a jelen pályázati felhívásban meghatározott tartalmi és formai 

követelményeknek megfelelően kell ajánlatukat elkészíteni és benyújtani. 

A jelen pályázati felhívás szerinti adattartalommal lehet pályázatot benyújtani a hozzá tartozó 

egyéb dokumentumokkal. Pályázatot nyújthat be bármely természetes vagy jogi személy, 

illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. 

Az ajánlatokat zárt borítékban, 1 eredeti példányban kell benyújtani az ajánlatkérő 

székhelyére az 5. pontban meghatározott határidőig személyesen vagy postai úton. A zárt 

borítékra jól látható módon az alábbi feliratot kell elhelyezni: „Pályázat a YHD-140 

munkagép megvásárlására. Felbontani az ajánlattételi határidő lejáratáig TILOS!”  Az 

eljárás nyelve: magyar. Alternatív (többváltozatú), illetve feltételes pályázat benyújtására 

nincs lehetőség. 

7. Érvényességi feltételek: 

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rend. 27. § (1) 

bekezdése alapján a jelen pályázati eljárásban nem vehet részt olyan ajánlattevő, amely/aki  

a) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontja szerint, lejárt esedékességű 

köztartozással rendelkezik, vagy  

b) a tulajdonosi joggyakorlóval szemben fennálló, lejárt tartozással rendelkezik.  

Az a) pont szerinti kizáró ok fennállásának hiányát a nyertes pályázó a szerződéskötés 

időpontját megelőző 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja vagy nyilatkozik 

arról, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a vonatkozó 

jogszabályokban foglalt követelményeknek. 

8. Kiegészítő tájékoztatás: 

A pályázók írásban, a megfelelő ajánlattétel érdekében kiegészítő tájékoztatást kérhetnek. 

Kiegészítő tájékoztatás iránti kérést kizárólag írásban, a jegyzo@totkomlos.hu elérhetőségre 

történő megküldéssel lehet kérni. A kiegészítő tájékoztatás iránti kérést legkésőbb 2021. 

december 3.napjáig lehet benyújtani, a határidőt követően benyújtott kérdéseket ajánlatkérő 

nem köteles megválaszolni. A benyújtott kérdésekre ajánlatkérő 3 munkanapon belül 

válaszol. Szóbeli (személyes vagy telefonos) tájékoztatásra, illetve információnyújtásra 

nincs lehetőség! 

9. Helyszíni szemle: 

A gépjármű megtekintésének időpontja: ajánlatkérő kapcsolattartójával történő előzetes 

egyeztetés alapján. 

 

10.  Az elbírálás szempontjai: 

Bírálati szempont: a legmagasabb, egyösszegű vételár. 

Az ajánlatkérő a legmagasabb ajánlati árat tartalmazó pályázatot benyújtó pályázóval köt 

használt gépjármű adásvételi szerződést. Amennyiben kettő vagy több pályázat ajánlati ára 

összegszerűen megegyezik, az ajánlatkérő jogosult egyéb szempontok figyelembe vételével 

döntést hozni. 
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11. Tájékoztatás a pályázat eredményéről: 

Az ajánlatkérő a pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül bírálja el. 

Az elbírálási határidőt az ajánlatkérő 1 alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja, 

amelyről az érintetteket tájékoztatja. 

Az ajánlatkérő a pályázat eredményét az elbírálást követő 15 napon belül, írásban közli 

valamennyi pályázóval. 

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a pályázat soron következő helyezettjével 

kössön szerződést, ha: 

- a nyertes pályázó bármilyen okból visszalép, vagy 

- ha a pályázat nyertesével a szerződéskötés meghiúsul, vagy 

- a szerződés aláírását követően a nyertes, a szerződés szerinti kötelezettségeit nem teljesíti és 

ezért az ajánlatkérő eláll. 

 

Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot az eljárás eredménytelenné nyilvánítására, 

különösen az alábbi esetekben: 

- ha nem érkezett érvényes pályázati ajánlat; 

- ha a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek; 

- ha az ajánlatkérő az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. 

rend. 42. § (4) bekezdésében megjelölt okból az eljárás érvénytelenítéséről dönt. 

12. A szerződéskötés tervezett időpontja:  

A beérkezett pályázatok elbírálását követő 15 napon belül. 

13. Az ellenszolgáltatás teljesítése: 

A vevő a vételárat az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg, átutalással köteles 

megfizetni az eladó szerződésben rögzített bankszámlaszámára. A vételár részletekben történő 

megfizetésére nincs lehetőség, kizárólag egy összegben teljesíthető a fizetés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Fényképdokumentáció: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 


