
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 33. § (2) bekezdése és 35. § (1) bekezdése alapján 

 
Tárgy: 

„A Készenléti Rendőrség forgalomból ideiglenesen kivont, és használatra alkalmatlan 
gépjárműveinek értékesítése” 

 
A Készenléti Rendőrség, az alapító okirata szerint önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv.  
 
A jelen pályázati eljárásban a Készenléti Rendőrség (továbbiakban: Kiíró) az alábbi normák szerint jár 
el: 
- az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. Törvény,  
- az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr). 
A Pályázati felhívásban, a részletes tájékoztató dokumentációban és a Kr.-ben foglalt normákat jelen 
eljárásban együtt kell alkalmazni. 
 
I. Kr. 32. § (7) bekezdése alapján: 
a) az értékesítendő vagyontárgy megjelölése, és annak szakértő által becsült értéke: 

 
A Készenléti Rendőrség forgalomból ideiglenesen kivont, és használatra alkalmatlan 

gépjárművei a pályázati dokumentáció részét képező műszaki leírásban foglaltak szerint. 
 
Becsült érték összesen nettó 918 000 Ft (műszaki szakértői becsült érték). 
 
Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a becsült érték alatti értékű ajánlatok érvénytelennek 
minősülnek. A gépjárművek értékesítésére egyenként kerül sor, így valamennyi járműre lehet 
részajánlatot adni.  
 
b) a kiíró megnevezése, székhelye:  

Készenléti Rendőrség 
(1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.) 

 
c) A pályázat célja: a tárgyban jelölt, valamint a műszaki leírásban meghatározott eszközök 
értékesítése 
 
A pályázat típusa: egyfordulós nyilvános pályázat a jelen pályázati felhívás, a részletes tájékoztató 
dokumentáció, és a dokumentáció részét képező szerződéstervezet feltételei szerint. 
 
A pályázatok elbírálásának szempontja: a legmagasabb összegű ajánlati ár. 
 
d) Az értékesítésre vonatkozó feltételek: 
A műszaki leírásban meghatározott eszközöket a kiíró egyben, valamennyi eszközt egyidejűleg, egy 
szerződés keretei között értékesíti. A nyertes pályázó a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül a 
teljes vételárat átutalja a kiíró 10023002-01451825-00000000 számú bankszámlájára. 
 
e) Részletes tájékoztató: A részletes tájékoztatót, előzetes regisztrációt követően papír alapon 
térítésmentesen lehet igényelni a Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság Igazgatási Osztályán 
(1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.) az ajánlattételi határidő napjáig 9:00-13:00 óráig, vagy a 
Kisfalvii@kr.police.hu e-mail címen elektronikus úton. Az előzetes regisztrációnak tartalmaznia kell a 
pályázó nevét, címét, e-mail címét, és a pályázat tárgyát, valamint aláírt titoktartási nyilatkozatát, .pdf 
formátumban.  
Kr. 33. § (4) bekezdés alapján a részletes tájékoztató az ajánlattevőnek csak titoktartási nyilatkozat 
aláírása után adható ki.  
 
 



f) A pályázati ajánlatok benyújtásának és az ajánlatok bontásának helye:  
Készenléti Rendőrség  
Gazdasági Igazgatóság Igazgatási Osztály  
(1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.) 
 
A pályázat benyújtásának és az ajánlatok bontásának határideje Kr. 34. § (1) bekezdés alapján:  
2014. október 21. 10.00 óra  
Az ajánlatok bontása nyilvános, amelyen közjegyző is részt vesz. 
 
g) Az ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap (Kr. 36. § (7) bek.) 
A Kiíró fenntartja magának a jogot az ajánlati kötöttség esetleges meghosszabbítására, amelyre adott 
esetben külön, írásban kéri fel a pályázókat. 
 
h) A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot a Kr. 41. § (6) bekezdésében megjelölt okból 
eredménytelennek nyilvánítsa. 
 
i) A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése vagy a 41. § (4) 
bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezése esetén a pályázat soron következő helyezettjével 
szerződést kössön. 
 
j) a pályázati ajánlat érvényességének feltétele: 
1. a pályázó az ajánlatában csatolja nyilatkozatát a pályázati felhívás, a részletes tájékoztató és a 
szerződéstervezet elfogadásáról, továbbá a vételárra vonatkozóan a Kr. 36. § (4) bekezdése alapján. 
2. Kr. 27. § (1) bekezdés alapján a jelen pályázati eljárásban nem vehet részt olyan ajánlattevő 
személy, amely/aki 
a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a pályázata 
benyújtásának időpontjában - nem minősül köztartozásmentes adózónak, vagy 
b) a tulajdonosi joggyakorlóval szemben lejárt tartozással rendelkezik. 
Az a) pontban meghatározott kizáró feltétel fennállásának hiányát a pályázó 30 napnál nem régebben 
kiállított közokirattal igazolja, amennyiben nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban Kr. 
27. § (2) bekezdés alapján. A b) pontban meghatározott kizáró feltétel fennállásának hiányáról a 
Pályázó a pályázatában nyilatkozik. 
3. Kr. 35. § (1) bekezdés alapján a Kiíró az eljárásban való részvételt gépjárművenként 25 000 Ft 
mértékű ajánlati (pályázati) biztosíték megfizetéséhez köti, amit a Pályázónak az ajánlattételi határidő 
időpontjáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia 
kell, hogy a biztosítékot a Kiíró rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati (pályázati) biztosíték az ajánlati 
kötöttség megtartását biztosítja. 
A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek: 
- az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01451825-00000000 számú fizetési 
számlájára történő átutalással, vagy csekken történő készpénzes befizetéssel.  
Az ajánlathoz csatolni kell a biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásának tényét igazoló 
pénzügyi bizonylatot, illetve pénzintézeti igazolást. 
Kr. 35. § (4) bekezdés alapján a nyertes ajánlattevő esetében a pályázati biztosíték a vételárba 
beszámít. 
4. Kr. 33. § (3) bekezdés alapján az ajánlat érvényességének feltétele az ajánlathoz a szerződéstervezet 
csatolása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II. EGYÉB INFORMÁCIÓK 
 
1. Helyszíni szemle: az értékesítésre kijelölt gépjárművek megtekintésének időpontja: 
2014. október 14. 10.00 óra   
A szemle helyszíne: a Kiíró I b) pontban feltüntetett telephelye. A helyszíni szemlével egyidejűleg 
konzultációra kerül sor, amelyről a Kiíró jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet a Kiíró 2 
munkanapon belül valamennyi regisztrált pályázó részére elektronikus úton küldi meg. 
 
2. A pályázatok elbírálásának határideje: A pályázatokat azok bontását követő 30. napon belül bírálja 
el a Kiíró. 
 
3. A pályázók tájékoztatásának módja: az eljárás eredményéről valamennyi ajánlattevőt egyidejűleg 
elektronikus úton értesíti a Kiíró.  
 
4. a pályázat hivatalos nyelve a magyar. 
 
5. Az eljárás értékelési szakaszában a Kiíró legfeljebb egy alkalommal valamennyi Pályázó egyidejű 
tájékoztatása mellett hiánypótlási lehetőséget biztosít. 
 
6. Egy ajánlattevő csak egy ajánlatot tehet, illetve egy pályázaton csak egy ajánlattételben vehet részt 
akár önállóan, akár konzorcium tagjaként (Kr. 36. § (3) bek.).  
 
7. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a pályázati kiírásban és a jogszabályokban foglaltaknak. 
Az érvénytelen pályázatot benyújtó ajánlattevő a pályázati eljárásban, illetve annak további 
szakaszában nem vehet részt, az érvénytelen pályázatot a Kiíró nem értékeli. 
 
8. Azonos legmagasabb összegű ajánlati árak esetén közjegyzői sorsolás dönt az eljárás nyerteséről. 
 
9. Az ajánlattevők ajánlataikat cégjelzés nélküli, zárt borítékban, öt példányban - ebből egy példányt 
minden oldalon eredetiben cégszerű aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással, illetve a 
meghatalmazott aláírásával ellátva - kötelesek az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőben, a 
megadott helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen vagy meghatalmazott útján 
benyújtani (Kr. 36. § (1) bek.). 
Az ajánlatot a papíralapon benyújtott ajánlat eredeti példányához csatolva nem módosítható, jelszó 
nélkül olvasható vírusmentes, .pdf formátumban (szkennelve) adathordozón (pl.: CD-n) is be kell 
nyújtani.  
Ajánlattevő csatolja ajánlatához cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy az ajánlat elektronikusan 
benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya megegyezik a papír alapú 
példánnyal. 

*** 


