ÁRVERÉSI FELHÍVÁS

Nagybajom Város Önkormányzata, az alábbiakban ismertetett szabályok alkalmazásával
árverés útján egyben, vagy külön-külön értékesíti az alábbi járműveit:
1 db MTZ-82 típusú mezőgazdasági vontató
forgalmi rendszám:YDM 245
Gyártási év:1993
Hengerűrtartalom: 4750 cm3 diesel üzemű
műszaki érvényesség: lejárt.
Egyéb adat: A gépjármű működőképes, forgalomból kivont, javításra szorul
Indulási vételár bruttó 850.000,- Ft
1 db MBP-6,5 R típusú pótkocsi.
forgalmi rendszám:YDG 902
Gyártási év:1982
Teherbírás:6.5 t
billenő berendezés típus:egyvezetékes hidraulikus
műszaki érvényesség: lejárt.
Egyéb adat: A jármű működőképes, forgalomból kivont, javításra szorul,
Indulási vételár bruttó 800.000,- Ft
Árverés helye, időpontja: 7561 Nagybajom Kossuth Lajos u 37, 2017 november 10 (péntek).
10 óra
Árverésre kerülő járművek megtekintésének helye,szóbeli tájékoztatás időpontja:
hely:7561 Nagybajom, Kossuth Lajos u 37 szám alatti telephely,:
időpontja:árverést megelőzően egy órával: 2017 november 10 )péntek) 9-10 óra közt
Részvételi szabályzat:
1.Az árverés nyílt azon bárki részt vehet aki tulajdonszerzési korlátozás alá nem eső
- magánszemély: személyesen, vagy meghatalmazott útján érvényes személyi igazolvány
vagy más személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány bemutatásával;
- bíróságon/cégbíróságon bejegyzett társaságok, szervezetek: a bejegyzés és a képviseleti
jogosultságot igazoló hiteles/hitelesített, 30 napnál nem régebbi keltezésű dokumentum (pl.
cégkivonat, alapító okirat, meghatalmazás, személyi igazolvány) bemutatásával.
2. Résztvevők a járművek fentiekben meghatározott értékű induló vételárát minimális eladási
árként elfogadják. Az árverésen az eladási ár az indulási vételár alá nem csökkenhet.
3. 10 000 Ft ajánlati biztosíték jogcímen történő letétbe helyezése az árverés helyszínén, mely
összeg a nyertes részére a vételárba beszámításra, egyéb esetben
haladéktalanul
visszafizetésrekerül.
4.Az önkormányzat a járművek megtekintését és megvizsgálását a meghirdetett időpontban

minden érdeklődő számára lehetővé teszi, ezért az árverés

résztvevői az árverés

megkezdését követően a járművek technikai, műszaki és környezeti adottságaira, vagy
bármilyen egyéb jellemzőjére nézve kifogást nem tehetnek. A nyertes (vevő) a járműveket az
általa megtekintett, szemrevételezett átvizsgált állapotban vásárolja meg. Adásvételi
szerződésben vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az esetlegesen később ismertté váló
környezeti műszaki károsodások miatt az eladóval (tulajdonossal) szemben semmiféle
igénnyel nem él.
5. Az eljáráson részt venni szándékozó írásbeli nyilatkozata arról, hogy az árverés szabályait
megismerte, tudomásul vette és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismerte el.
6. Az Önkormányzat az árverést az eljárás bármelyik szakaszában felfüggesztheti,
elhalaszthatja, vagy teljes egészében megszüntetheti, ha a verseny tisztaságát kérdésessé tevő
körülményt tapasztal. Ennek valódiságát az Önkormányzat nem köteles bizonyítani.
7.Ha az árverésen csak egy részt venni jogosult jelenik meg, akkor az Önkormányzat
szabadon dönt arról, hogy az árverést eredménytelennek nyilvánítja, vagy az egyedüli
jelentkezőt a kikiáltási árral nyertesnek hirdeti ki.
8. A járművek a liciten résztvevők között a legmagasabb vételi árat ajánló személy részére
kerülnek értékesítésre.
9. Az árverési vevővel kötendő szerződés meghiúsulása esetén eladó a szerződést az adott
járműre tett második legjobb ajánlat tevőjével köti meg,
10 A licit lebonyolítása levezető irányításával szóban történik, a következő eljárási rendben:
árverés induló összege: indulási vételár /800,illetve 850 ezer forint/
Emelés minimális összege: 10.000 Ft
11.A licitálás a levezető irányításával folyamatosan, megszakítás nélkül történik.
Szünet kérésére, konzultációra licit közben nincs lehetőség. A levezető bemondja a licit
aktuális összegét, a licitálók pedig a előzőleg kiosztott sorszám felmutatásával teszik meg
nyilatkozatukat. A licit nyertese az lesz, aki a levezető által kimondott licit összegét egyedül
tartja.
12 Az árverésről jegyzőkönyv készül, amelyet a jelenlévők aláírásukkal hitelesítenek..A
jegyzőkönyv aláírását követően a nem nyertes résztvevők a befizetett biztosítékot azonnal
visszakapják.
13.Az árverés eredménytelen,ha
a) nem volt részvételre jogosult
b) több részvételre jogosult jelent meg, de egyik sem tett magasabb ajánlatot az induló árnál;
c) az Önkormányzat a verseny tisztaságát sértő körülményt tapasztal;
d) a második legmagasabb vételi ajánlatot tevő vevő sem köt szerződést.
14 Az ajánlati kötöttség az árverés lezárását követően kezdődik és azt követő 15. napig tart.
Ez vonatkozik a második legjobb ajánlatot tevőre is.
15 Az adásvételi szerződést a vevővel az árverést követő 15 napon belül kell megkötni. Ha az
adásvételi szerződés megkötése a nyertes érdekkörébe tartozó bármely okból elmarad, akkor a
nyertes az ajánlati biztosítékot elveszíti.

16 A szerződés megkötésének feltétele, hogy a vevő a a licit során elért vételárat eladónak
megfizette.
17 A vevő a tulajdonszerzésből eredő költségeket maga viseli.
Jelen árverési felhívás mellékletei a járművekről készült fényképek, valamint az árverési
részvételi jelentkezési lap itt megtekinthető>>>..
Nagybajom 2017 november 03
Czefrner Józsefné
polgármester

