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GÉPJÁRMŰVEK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE 

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (továbbiakban: Vtv.) 33. § (2) bekezdése 
értelmében az igazgatóság a működéséhez már nem szükséges, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11. § (6) bekezdése szerinti immateriális jószágokat, tárgyi 
eszközöket, készleteket -7 amennyiben azok egyedi, könyv szerinti bruttó értéke az éves költségvetési 
törvényben meghatározott 25 MFt értékhatárt nem haladja meg — az MNV Zrt-vel.  2018. 04. 12. 
napján kötött megbízási szerződés alapján értékesítheti a Vtv. 34-35. § alkalmazásával. 
A Vtv. 35. § (2) bekezdés i) pontja alapján a jogszabályban meghatározott versenyeztetés nélküli 
értékesítési eljárás keretében az igazgatóság pályázatot hirdet az alábbi jármű  értékesítésére. 

1. Az értékesítendő  vagyontárgyak, vagyonelem csoportok megjelölése: 

Az értékesítendő  gépjárművek adatait, becsült forgalmi értékét és állapotának leírását a jelen 
felhívás 1. sz. mellékletét képező  táblázat tartalmazza. 

2. Pályázat célja: az igazgatóság működéséhez már nem. szükséges használt gépjárművek 
hasznosítása. 

3. Pályázat típusa: versenyeztetés nélküli eljárás lefolytatása az igazgatóság belső  eljárásrendje 
alapján, fordulok száma: egy. A pályázati felhívás' a honlapon kerül közzétételre. 

4. Az értékesítésre vonatkozó feltételek: a szerződéskötéstől számított 15 napon belül az 
ellenértéket meg kell fizetni, pályázati biztosíték nem kerül előírásra. Állami vagyon 
kizárólag átlátható, köztartozásmentes adózó számára értékésíthető, amennyiben nem 
rendelkezik az MNV Zrt-Vel szemben lejárt tartozással. 

5. Pályázati ajánlatok benyújtásának helye, módja és határideje: papíron, zárt borítékban, 1 
eredeti példányban, az igazgatóság székhelyére Bakó Géza főgépészhez kell benyújtani 
legkésőbb 2019. szeptember 02. napjáig.• A borítékon fel kell tüntetni a pályázati felhívás 
megnevezését („ Gépjárművek értékesítése") és a pályázatot benyújtó nevét. Egy ajánlattevő  
csak egy ajánlatot nyújthat be. Az e-mail-ban, nem zárt borítékban, illetve határidőn túl 
benyújtott pályázatok a verseny semlegességének biztosítása érdekében érvénytelenek. Az 
ajánlatot átvevő  köteles az ajánlat átvételét dokumentálni. 

6. Ajánlati kötöttség időtartama: minimum 60 nap, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati 
kötöttség időtartamának megjelölését. 

7. Egyéb eljárási szabályok: az igazgatóság fenntartja azon jogát, hogy a pályázat a 254/2007. 
(X. 4.) Korm. rendelet 41. § (6) bekezdésében megjelölt Okból eredménytelennek' 
nyilvánítható. Továbbá az" igazgatóság fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő  
visszalépése • vagy a Korm. rendelet 41. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek 
bekövetkezése esetén a pályázat soron következő  helyezettjével szerződést kössön. 

8. A pályázati ajánlat érvényességének feltételei: pályázat kizárólag a felhívás mellékleteként 
közzétett melléklet — teljes körű  — kitöltése útján nyújtható be, eredeti aláírással ellátva az 5. 
pontbán meghatározott módon. 

9. Részletes tájékoztató adatai: 
9.1. Az értékesítendő  vagyonelemmel kapcsolatos lényeges információk: 
- Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő  lejártát követő  napon 

kezdődik. 
Az igazgatóság a gépjármű  elszállítását nem vállalja, azt a vevő  a saját költségére végzi 
el. 

- Az igazgatóság által a felhívásban megadott — külső  szakértő  által megjelölt — becsült 
forgalmi értéknél (bruttó érték) alacsonyabb ajánlati ár nem jelölhető  meg. 



Ajánlat kizárólag magyar nyelven, forintban, az alaki és-tartalmi előírások betartásával 
nyújtható be. 
A gépjármű  megtekintésére a pályázatot kiíró helyszíni megtekintési lehetőséget biztosít. 
Ennek időpontja szükség szerint később kerül meghatározásra. Telefonon, illetve 
személyesen Bakó Géza főgépész (tel.:06-70/330-8109) nyújt tájékoztatást.. 
A feleknek a megkötendő  adásvételi szerződésben kötelezettséget kell vállalniuk 
arra, hogy a tulajdonjog-változás - hatálybalépését követő  - bejelentési 
kötelezettségüket a közlekedési igazgatási hatóságnál a jogszabályban 
meghatározott határidőn belül (az Eladó 8 napon belül, a Vevő  15 napon belül) 
teljesítik. 

9.2. A pályázati ajánlatok bontási eljárásának helye, időpontja: a pályázati felhívásban 
ajánlattételre megjelölt határidő  lejáratát követő  30 napon belül kerülnek az ajánlatok 
felbontásra, a bontás nem nyilvános. Az ajánlatok kiértékelését 3 fős bizottság végzi el. 
A bizottság tagjait az igazgató jelöli ki, a tagokból .egy fő  jogi szakértelemmel bíró 
személy, egy fő  a pályázat tárgya szerint szakértelemmel bíró személy, egy fő  gazdasági 
szakértelemmel bíró személy. A bizottság javaslata alapján a gazdasági igazgatóhelyettes 
egyetértése esetén az igazgató dönt a pályázat eredményéről. • 

9.3. A benyújtott pályázat lényegét nem érintő  formai hiányosságokra az értékelő  bizottság 
hibajavítási felhívással élhet. Amennyiben a pályázó a felhívásra legfeljebb öt napon 
belül nem pótolja a hiányokat, az-ajánlat érvénytelenné válik. Lényeges hiba esetén a 
pályázat érvénytelen. 

9.4. A pályázat elbírálása során alkalmazandó értékelési szempontok: a gépjárműre benyújtott 
legmagasabb, a minimál árként megjelölt becsült forgalmi értéket .meghaladó, a 
pályázati felhívásnak megfelelő  ajánlat a nyertes. 

9.5. A pályázati ajánlatok elbírálási határideje: a benyújtási határidő  lejáratától számított 30 
nap. 

9.6. A nyertes ajánlattevők értesítésének módja és határideje: a nyertes ajánlattevő  értesítése 
telefonon és postai úton is történhet az értékelő  bizottság által összeállított, az igazgató 
által jóváhagyott jegyzőkönyv jóváhagyását követő  5 munkanapon belül. 

9.7. Az adásvételi szerződés megkötését, valamint a pénzügyi teljesítést követően az 
igazgatóság birtok-átruházási jegyzőkönyv keretében jogosult' átadni a megvásárolt 
vagyonelemet. -A gépjármű  tulajdonjoga a birtokátruházással egyidejűleg száll át a 
Vevőre. A Vevő  a birtokbavételtől kezdődően viseli a gépjárművel kapcsolatos terheket. 

10. Mellékletek: a pályázati felhívás részeként az értékesítendő  gépjárművek adatait tartalmazó 
táblázat (1. sz. melléklet) kerül közzétételre. 
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