ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A HRT-590 FORGALMI RENDSZÁMÚ GÉPJÁRMŰ
ÉRTÉKESÍTÉSÉRŐL
1.) Árverés kiírójának megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzatának Polgármestere
2.) Árverés helye, ideje: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal (6050 Lajosmizse,
Városház tér 1.) Kistárgyaló termében 2014. november 05-én 10,00 órakor.
3.) Árverés tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági
Szervezete tulajdonában lévő HRT-590 forgalmi rendszámú, 2001-es évjáratú Ford
Transit 2.0 TCI típusú gépjármű.
4.) Árverés kikiáltási ára: 900.000.- Ft
5.) Árverésen való részvétel feltételei:
-

-

Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást,
akinek a nevére az árverési előleg letétbe helyezésre került és győztessé nyilvánítása
esetén az árverező kizárólag vele köti meg a szerződést, valamint a hirdetményben
meghatározott helyen és időben jelentkezett és nyilatkozott arról, hogy legalább a
kikiáltási ár erejéig rendelkezik a vételárral és árverési előlegként (biztosítékként) a
kikiáltási ár 10 %-ának megfelelő összeget a hirdetményben megjelölt módon és
időben letétbe helyezett.
A nyertes árverési vevő letétjét be kell számítani a vételárba, a többi letevőnek az
biztosítékot az árverés befejezése után haladéktalanul vissza kell adni, illetve utalni.
A szerződés megkötésének határideje: az eredményes árverést követő 30 napon
belül meg kell kötni a szerződést.

Az ajánlattevőnek az árverésen történő megjelenésnél be kell mutatnia az árverés
vezetőjénél:
a. személyazonosság igazolására alkalmas iratát, ha gazdasági társaság
képviseletében van jelen, akkor a gazdasági társaság 30 napnál nem
régebbi eredeti cégkivonatát, aláírási címpéldányát,
b. árverési biztosíték letétbe helyezésének igazolását,
c. meghatalmazását, amennyiben az
árverésen való részvételre
meghatalmazott útján kerül sor.
6.) Árverési ajánlattétel módja: Ajánlatot szóban az árverésen lehet megtenni.
7.) Árverésre kerülő gépjárműről való információ szerzés feltételei:
Az árverésre kerülő gépjárműről Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek
Gazdasági Szervezeténél (6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1.) lehet információt kérni Feró
Lászlótól hétköznaponként telefonon, vagy személyesen 06:00 órától 14:00 óráig.
Telefon: 0620/932-73-92. A gépjármű megtekintése csakis személyes, vagy telefonon
történő előzetes időpont egyeztetéssel lehetséges.

8.) Árverésre jelentkezés helye, határideje: Az árverésre az árverés helyszínén, az árverés
megkezdése előtt, legkésőbb 09.50 óráig lehet jelentkezni.
9.) Árverési előleg (biztosíték) összege, letétbe helyezésének módja és határideje:
Árverési előleg (biztosíték) összege a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő összeg, melyet a
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában az árverés napján 09.30 óráig kell
letétbe helyezni.
10.)

Vételár megfizetésének helye és módja: a szerződésben foglaltak szerint.

A kifüggesztés napja: 2014. szeptember 26.
Basky András polgármester
Lajosmizse Város Önkormányzata

