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I.

Árverési hirdetmény
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság nyilvános árverést hirdet a használatából kivont
gépjárművek értékesítése céljából az 1. számú mellékletben megállapítottak szerinti
(gépjármű lista) műszaki tartalommal és kikiáltási áron.
Az árverés időpontja:
2021.08.12 10:30h-tól
Helyszín 1037 Budapest Bécsi út 254-258 (Auto Park Maxabo Kft.)
Megtekintés helyszíne:
1037 Budapest Bécsi út 258/A (Maxabo Tesco melletti telep )
2021.08.04.
9 h-17 h-ig
2021.08.05.
9 h-17 h-ig
2021.08.06.
9 h-17 h-ig
Járművek licitálásához előzetes regisztráció szükséges.
Regisztráció menete és időpontja:
2021.08.04.
2021.08.05.
2021.08.06.

9h-17h-ig
9h-17h-ig
9h-17h-ig

Kapcsolattartók Bécsi úti telephelyen:
Az árveréssel kapcsolatos – az Árverési Dokumentációban nem szereplő – kérdésekben
felvilágosítás kérhető:
Gere Dénes
Eperjesi Szabolcs
Jakab Attila
Szükséges okmányok:
Az árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen, vagy meghatalmazott útján
lehet. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
Az árverésen történő részvételi jogosultságot igazolni kell a személyi igazolvánnyal és
lakcímkártyával (útlevéllel, jogosítvánnyal), jogi személyek és jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezetek esetén aláírási címpéldánnyal, hatályos cégkivonattal,
illetve aktualitása esetén a folyamatban lévő cégeljárást igazoló cégbírósági dokumentummal,
valamint konzorciális ajánlat esetén az erre vonatkozó megállapodással.
A regisztráltak adatai átadásra kerülnek a megbízó szerv (Pest MRFK) részére.
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Árverés menete, kaució, vételár megfizetése:
A licitáláson való részvételhez árverési kaució fizetendő, melynek összege 200.000,- Ft.
A kaució befizetését követően kerül kiadásra a licit sorszám, amely sikeres licit esetén a
vételárba beszámít, sikertelen licit esetén visszajár a regisztrált részére.
Kikiáltási ár alatti ajánlat érvénytelen.
Az ajánlattevők a kikiáltási árról, vagy ha van ennél magasabb ajánlat, akkor a legmagasabb
ajánlattól indulva licitálhatnak.
Egy-egy ráajánlás minimális összege a licitlépcső.
Vételár megfizetése:
Sikeres licitálás esetén a vételárat 7 napon belül köteles a nyertes kiegyenlíteni a közvetítő
számára (Auto Park Maxabo Kft) készpénzben telephelyükön, vagy banki átutalással a
következő számlaszámra :
AUTO PARK Maxabo Kft.
OTP 11795009-20012247 (Rendszám + tétel megnevezéssel)
Amennyiben a vételár nem kerül kiegyenlítésre a 8-ik napot követően sem, a befizetett kaució
nem jár vissza, bánatpénzként tekintendő, és a közvetítőnél marad.
Licitlépcső:
200.000,-,Ft alatti kikiáltási járműveknél
10.000,-Ft
200.000,- Ft feletti kikiáltási járműveknél
50.000,-Ft
A kikiáltási árak bruttó összegek, áfa mentes, az ÁFA TV.87/b vagy a 87/c paragrafus
alapján.
Járművek általános állapota:
Vegyes: Üzemképes/üzemképtelen, közúti közlekedésre nem alkalmasak, motor indul vagy
üzemképtelen, műszaki hibás, sérült, totálkáros, hiányos állapotúak, ideiglenesen forgalomból
kivonva, vagy egyéb tartozékok hiányosak lehetnek.
Melléklet: jármű lista (tételes jármű adatok: műszaki állapot, rendszám, típus, futott
kilométer, teljesítmény, évjárat, kikiáltási ár, stb.)
.
Egyebek:
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság az árverést annak megkezdése előtt kártérítési, illetve
kártalanítási kötelezettség nélkül visszavonhatja. Az árverés megkezdése előtt az eljárás
lefolytatója közjegyző jelenlétében tételesen ellenőrzi az előírt iratok, igazolások meglétét.
Amennyiben valamely igazolás, irat hiányzik, vagy a pályázat formailag nem megfelelő, úgy
a jelentkező az árverésen nem licitálhat.
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ZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
13000/9253-2/2021.ált.

