
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról 

szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Rendőr-főkapitányság (továbbiakban: Kiíró) nyílt pályázat útján, flottaként, egy csomagban, 

egyfordulós pályázat keretében értékesíteni kívánja használatból kivont, 17 db amortizálódott, vagy 

baleseti sérült, közúti forgalomra alkalmatlan, alábbi paraméterekkel rendelkező szolgálati 

gépjárműveit: 

 

Ssz. Gyártmány, típus Járműkategória Össz. km Évjárat 
1. Seat Cordoba 1.4 Premium Személygépkocsi 233228 2007 
2. Volkswagen Polo 55 1.2 Személygépkocsi 176257 2002 
3. Volkswagen Polo 55 1.2 Személygépkocsi 217341 2002 
4. Volkswagen Polo 55 1.2 Személygépkocsi 216617 2002 
5. Nissan Pathfinder 2.5 Dci  Terepjáró személygépkocsi 214424 2007 
6. Volkswagen Golf 1.4 CL Kat. Személygépkocsi 274201 1997 
7. Volkswagen Golf 1.4 CL Kat. Személygépkocsi 305373 1996 
8. Opel Astra F 1.4 Személygépkocsi 328882 1993 
9. Lada Niva 1.7 Terepjáró személygépkocsi 250418 2000 

10. Lada Niva 1.7 Terepjáró személygépkocsi 102322 2000 
11. Opel Frontera 2.3 TD Terepjáró személygépkocsi 210473 1994 
12. Opel Astra H 1.6 Személygépkocsi 69431 2012 
13. Opel Astra H 1.6 Személygépkocsi 42525 2012 
14. Opel Astra H 1.6 Személygépkocsi 5303 2012 
15. Opel Astra H 1.6 Személygépkocsi 92247 2012 
16. Opel Astra F 1.6 Személygépkocsi  203940 1997 
17. BMW K75 RT Motorkerékpár 256503 1991 

 

 

A gépjárművek per-, teher-, és igénymentesek. A járművek 2016. november 09 -én 08:00 – 15:00 

óráig a 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 107. szám alatti telephelyen tekinthetők meg. 

 

A kiíró megnevezése, székhelye: 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 

3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. 

 

A Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a pályázati eljáráson nem vehet részt olyan pályázó, aki: 

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontja szerinti, lejárt 

esedékességű köztartozással rendelkezik, vagy 

- a tulajdonosi joggyakorlóval szemben fennálló, lejárt tartozással rendelkezik. 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

- magánszemély Pályázó esetén a személyazonosság igazolására alkalmas iratot egyszerű 

másolatban, gazdasági társaságok esetén az aláírási címpéldány egyszerű másolatát 

- köztartozás-mentességről szóló 30 napnál nem régebbi közokiratot, amennyiben Pályázó nem 

szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban 

- a tulajdonosi joggyakorlóval szemben fennálló tartozás hiányáról szóló nyilatkozat – 

amennyiben releváns 

- Pályázó nyilatkozatát a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására, az általa vállalt 

kötelezettségekre, valamint a vételár összegére vonatkozóan 

- adatlapot, mely tartalmazza Pályázó következő főbb adatait: cégnév, székhely, adószám, 

kapcsolattartó neve, elérhetősége, email cím, stb. 

 

 



A pályázat benyújtásának és bontásának határideje:  

 

2016. november 23. 09.00 óra  

 

 

A pályázatokat 5 (2 eredeti és 3 másolat) példányban, magyar nyelven, zárt borítékban, 

„GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS 2016” felirattal kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-

főkapitányság Gazdasági Igazgatóság Műszaki Osztály címére (3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32.) postai 

úton, vagy személyesen eljuttatni. A borítékon szerepeljen az „ajánlattételi határidő lejártát 

megelőzően felbontani tilos” szöveg. 

 

A pályázatok bontása nyilvános, a bontáson a cégjegyzésre jogosult vagy általa meghatalmazott 

személyek lehetnek jelen. A meghatalmazást igazolni kell. 

Az ajánlati kötöttség 30-60 nap. Kiíró fenntartja a jogot az ajánlati kötöttség esetleges 

meghosszabbítására, amelyre adott esetben, írásban kéri fel Pályázókat. 

A pályázatok elbírálása a megajánlott legmagasabb nettó ajánlati ár alapján történik. Kiíró fenntartja a 

jogot, hogy a pályázat összes körülményeit mérlegelve az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Kiíró 

fenntartja a jogot, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a pályázat soron következő 

helyezettjével szerződést kössön. 

Kiíró a pályázatok bontását követően, szükség esetén – valamennyi Pályázó egyidejű elektronikus 

tájékoztatása mellett - legfeljebb egy alkalommal, azonos feltételekkel hiánypótlási lehetőséget 

biztosít. 

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a pályázati kiírásban és a jogszabályokban fogalt 

feltételeknek. Az érvénytelen pályázatot Kiíró nem értékeli. 

 

Az érvényes pályázatok elbírálására a bontást követő 15 napon belül kerül sor, az adásvételi szerződés 

megkötésére ezt követő 15 napon belül kerül sor. Az eljárás eredményéről valamennyi ajánlattevőt 

egyidejűleg, elektronikus úton értesíti Kiíró. 

 

A nyertes pályázó köteles: 

- a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül a járművek vételárát Kiíró számlájára átutalni 

vagy készpénz-átutalási megbízáson befizetni.  

- a szerződés megkötésétől számított 15 munkanapon belül a Rendőr-főkapitányság 3526 

Miskolc, Szentpéteri kapu 107. szám alatti telephelyén a megvásárolt járműveket átvenni és 

saját költségen elszállíttatni. A járművek átadásának feltétele az átutalásról szóló bizonylat, 

vagy feladóvevény bemutatása. 

Amennyiben a nyertes pályázó határidőn belül nem gondoskodik a járművek elszállításáról, Kiíró a 

Ptk. 6:585 (megbízás nélküli ügyvitel) szabályai szerint jár el. 

A járművek szállításával, átírásával, illetve bontásával kapcsolatos összes költség a nyertes Pályázót 

terheli. Pályázó annak ismeretében nyújtsa be ajánlatát, hogy az adásvételi szerződés megkötését 

követően Kiíróval szemben – tekintettel a szerződés tárgyára - semmilyen jogcímen semmilyen 

költség nem érvényesíthető, még ún. „rejtett hiba” esetén sem.  

Az értékesítésre kerülő gépjárművekről további felvilágosítás munkaidőben, a (46) 514-500/23-31-es 

telefonszámon kérhető. 

 


