
INGÓÉRTÉKESÍTÉSI VERSENYTÁRGYALÁS KIÍRÁSA 

Ingó értékesítési versenytárgyalási hirdetmény 

 

Homokmégy Községi Önkormányzat (székhely: 6341 Homokmégy, Kossuth utca 16.), mint kiíró 
nyilvános versenytárgyalási eljárásban felkínálja értékesítésre kijelölt HŰTŐKAMRA (20 m3) 
ingóságát, melyre ezúton versenytárgyalást hirdet. 

 

Az ingóság értékesítési indulóára: 2.500.000.- Ft 

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2022. augusztus 16. - augusztus 26. 10:00 óra 

Az eljárás lebonyolítója: Homokmégy Községi Önkormányzat (székhely: 6341 Homokmégy, 
Kossuth utca 16.) 

Az ajánlatok benyújtásának helye: Homokmégy Községi Önkormányzat (székhely: 6341 
Homokmégy, Kossuth utca 16.) 

Az ajánlatok elbírálásának határideje: 2022. augusztus 29.  

 

Az Önkormányzat a versenytárgyalási felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt határidőig 
indoklás nélkül visszavonhatja.  

Az Önkormányzat a versenytárgyalási eljárást indoklás és jogkövetkezmények nélkül 
eredménytelennek nyilváníthatja.  

 

Az ajánlatok benyújtásának feltételei: 

1. A versenytárgyalásra egyfordulós eljárásban kerül sor. Az ajánlatok bontása zártkörűen 
a Homokmégy Községi Önkormányzat épületében történik 2022. augusztus 29. 10:30 
órakor. 

2. A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a 
versenytárgyalási eljárás soron következő helyezettjével kössön szerződést. 

3. Az ajánlattevő nem tilthatja meg a név (cégnév), lakóhely (székhely), valamint olyan tény 
vagy információ nyilvánosságra hozatalát, amely az ajánlat elbírálásánál értékelésre 
került. 

4. Az ajánlatot zárt, cégjelzés nélküli, az adott eljárásra utaló jelzéssel „Vételi ajánlat 
Hűtőkamra (20 m3) ingóságra” ellátott borítékban 1 példányban kérjük benyújtani 
személyesen a Homokmégy Községi Önkormányzathoz vagy oda postai úton eljuttatni. 

 

 



Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 

- az ajánlattevő kifejezet nyilatkozatát a versenytárgyalási felhívás feltételeinek 
elfogadásáról; 

- az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges adatokat: pályázó magánszemély 
esetében a pályázó családi és utónevét, leánykori családi és utónevét, születési évét, 
anyja nevét, lakcímét, személyi azonosítóját, adószámát, továbbá pénzintézeti 
folyószámlaszámát, statisztikai számjellel rendelkező szervezet esetében a 
szervezet megnevezését, székhelyét, törzsszámát, cégkivonatot, a képviseletre 
jogosult aláírási címpéldányát, valamint pénzintézeti bankszámlaszámát; 

- a vételi ajánlatot (bruttó ajánlati árat) és a vételár megfizetési módját, határidejét. 

Az eljárással, valamint az értékesítendő ingósággal kapcsolatban további információ kérhető: 

Homokmégy Községi Önkormányzat részéről Tapolcsányiné Varga Krisztina polgármestertől 
személyesen, telefonon vagy e-mail-ben. (telefon: 70/459-61-60; e-mail cím: 
polgarmester@homokmegy.hu). 

 

       Tapolcsányiné Varga Krisztina 

              Homokmégy Községi Önkormányzat 

             polgármester 

 

 

 

 

 

 


