
PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

Visegrád Város Önkormányzata a 225/2018. (11.21.) Ökt határozata és az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 22/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet 
13. §-a alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé: 

1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye: 
Visegrád Város Önkormányzata 
2025 Visegrád, Fő u. 81. 

2.) A pályázat célja: MTZ 552 Belorusz traktor értékesítése 
3.) A pályázat jellege: a pályázat nyilvános 
4.) A pályázat tárgya: MTZ 552 Belorusz traktor (továbbiakban: traktor) értékesítése. Az ingó 
dolog per-, teher és igénymentes. Gyártási év: 1998. 
A traktor telefonos egyeztetést követően megtekinthető Visegrád, Nagy Lajos utca 5. szám alatt. 
Megtekintéssel kapcsolatban hívható ifj. Schüszterl Károly telefonszám: +36 20 456 1841 
Az ingó dolog kikiáltási ára: bruttó 2.400.000,-Ft. 
5.) Az ajánlatok benyújtásának helye: Visegrádi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda (2025 
Visegrád, Fő u. 81.) 
6.) Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat személyesen vagy postai úton zárt 
borítékban, 1 példányban kell benyújtani, melyet minden oldalon aláírva kell ellátni. A borítékon 
csak a következő szerepeljen: „Ajánlat az MTZ 552 Belorusz traktor megvételére". A boríték 
semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő személyére vonatkozólag! 
7.) A pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálásának szempontja a vételár nagysága. 
8.) Az ajánlat minimális tartalmi elemi a következők: 
-az ajánlattevő neve (cégnév) és lakóhelye (székhelye); 
-az ajánlattevő ajánlata a vételár összegére (bruttó egyösszegű megajánlás) és megfizetésének 
határidejére, 
-az ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan, azaz a vételi ajánlatát 
meddig tartja fenn. 
9.) Az ajánlatok benyújtásának, és nyilvános bontásának határideje: 
2018. december 11. (kedd) 14.00 óra. Ezzel egyidőben kerül sor az ajánlatok bontására is a 
Polgármesteri Hivatal Jegyzői irodájában (Visegrád Fő u. 81.). 
10.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 30 napig kötve van. Az 
ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik. 

11.) A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető: Visegrád Város 
Önkormányzat Városgazdálkodási Csoportvezetőjénél ifj. Schüszterl Károlynál (telefonszám: +36 
20 456 1841). 
12.) Pályázati biztosíték: a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során. 
13.) Pályázatok elbírálása: a benyújtott pályázatokat Visegrád Város Önkormányzata Képviselő
testülete az ajánlattételi határidő lejártát követő rendes képviselő-testületi ülésen bírálja el. A 
nyertes pályázót a Képviselő-testületi ülést követő 5 napon belül értesítjük. 
14.) Egyéb információ: A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást - akár 
indoklás nélkül is - eredménytelennek minősítheti. 
A pályázati kiírás 2018. november 27-én a Visegrádi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, 

valamint a www.visegrad.hu honlapon kerül meghirdetésre. 
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