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LVANoS PALY AzaI FELHIVAS
Kiizs6 g O n ko rm 6ny zatAnak K6 pv i se | 5-testti ete
nyilv6nos pAlyAzatot hirdet a tulajdon6ban ell6 HNX-325 forgalmi re
VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1.9 TD tipusri szem6lyg6pkocsi
NYI

J 6 rd 6 n h 6za

I

1.) Kiir6 adatai:
Kiiro meg nevez6se : JArdlnhlza Kozs6g On korm6n yzata
Kilro cime: 3664. Jirdtnhiza, lV. Bela tit27.
Kif ro telefonszdma: 481466-002
Kiir6 telefaxsz6ma: 481444-7 53
A pitlyiz.at celja: az OnkormAnyzat tulajdon6ban dll6 HNX-325 forgalmi rend
VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1,9 TD tipus0 szem6lyg6pkocsi tegmag
torten6 ert6kesit6se.

u

6ron

A g6pj{rmfi
- forgalmi rendsz6ma: HNX-325
- alv 1zszflma: W 1 ZZZT 021X1 203 1 2
- motorszdma: ABL2 67 562
- hengerrirtartalma: 1896 cm3
- gydrt6si 6ve: 2001
- kateg6ri6ja: Szem6lyszdllfto gepkocsik, a g6pj6rmrivezeto Ules6n klvUl legfe
nyolc Ulohellyel
- saj6t tdmege: 1760 kg
- egyUttes t6mege: 2785 kg
- sz[ne: piros
- sz6llithat6 szem6lyek sz6ma: 9
- hajtoanyaga: diesel
- teljesitm6nye: 50 kW
- kornyezetv6delmi oszt6lya: DIESEL-EURO ll.
2.1 P Aly Azati felt6telek:
- Az eli1rtts nyertese az az aj6nlattev6 lesz, aki a p6lyAzati felteteleknek m
a leg mag asab b osszeg ri el lens zolgiiltatits megfizet6sere tesz aj6 n latot.
- A pllyitzat nyertes6vel az ad6sv6teli szerz6d6st a versenyeztet6st kdvet6 15 apon
belUl meg kell kotni. A teljes v6tel6rat a szerzodeskotes idopontjdban meg kell
I
- A kiiro csak a p6ly6zat nyertes6vel kdt szerz6d6st.
- A pitlyitzaton csak az az aj6nlattevo indulhat, aki az ajdnlatiit az el6irt
tartalom mal benytjtotta
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Az ai1nlatnak tartalmaznia kell: az aj6nlattevo neve/c6g neve megjel6les6t, szem6lyi
(nyilv6ntartdsi) adatait es a15ir6s5t, valamint az 6ltala megjelolt v6tel6rat.
A kiiro hi6nypotl5si felhiv6st a hi6nyosan benyrijtott p6ly6zat vonatkoz6s6ban nem ir
ki, azt a hi6nyos benyfjtas miatt automatikusan elutasitja,

A kiir6 fenntartja maginak a jogot, hogy a kiirt pAlylzatot

6rv6nytelenn6

nyilv6nitsa 6s ne hirdessen eredm6nyt!

ellenszolgiltat6ssal kapcsolatos kikcit6sek 6s felt6telek:
3,a.)A pAly1zat nyertese a szerzod6skotes idopontjaban koteles a teljes vetel6rat
3.) Az

6tutalni vagy keszp6nzben befizetni az Onkormanyzat Korona Takar6k
r6kszovetkezetn 6 | vezetett 55400 1 1 8- 1 69 1 027 6 szdm 0 szamlAjar a.
A pitlyAzati hirdetm6ny meghirdetes6nek ideje: 2019. augusztus 7.
Az ajAnlat beny(jt6sa na k
- hatdrideje'.2019. augusztus 17. 12.00 ora
- helye: J1rdlnhlzai K6zos Onkorm6nyzati Hivatal (3664, JArd1nhiza, lV. Bela ut
Ta ka

27")

Az ajlnlat elbir6liis6nak hat:irideje:

201 9.

augusztus 30.

4,) Tov6bbi inform5ci6 az alAbbi clmen es id6ben k6rheto:
Kov6cs Gdbor Jlrd1nhiza Kozs6g Polg6rmestere
Telefon: 481544-547,
Fax.:481444-753
E-mail clm : kovacs3g@jardanhaza. hu
Hetfoto-csUt6rtok:8.00 -'l 6.00 ora
P6ntek: 8.00-12.00 ora

A fenti pAly1zati kiirds a mai napon a JArd6nhAzai Kdz6s OnkormAnyzati Hivatal
hirdetojen, Jdrddnhdza Kozs6g Onkorm6nyzatilnak weblapj6n (wwwjardanhaza.hu)
.iNhAZz
6s a hasznaltauto.hu-n jelent
-.

meg,

J6rd6nhiza, 2019. augusztus 7.

Polgirmester
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