
A HungaroControl  Zrt. ajánlati felhívása 
különféle használt járművek értékesítésére 

 
 
 
1. Az Ajánlatkérő neve, címe és telefonszáma 
 

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (továbbiakban Ajánlatkérő)  
Cím: 1185 Budapest, Igló u 33-35.,  
Postacím: 1675 Budapest Pf. 80. 
Kapcsolattartó: Papp Zoltán  
Telefon: +361-293-4434   
 e-mail cím: papp.zoltan@hungarocontrol.hu 

 
 
2. Az értékesítés tárgya és mennyisége 
 
 Különféle használt gépjárművek az 1. számú mellékletben foglalt specifikáció szerint.  
 
 
3. Az értékesítés helye 
 

1185 Budapest, Igló u 33-35. 
Az értékesítésre felkínált járművek 2014. február 24-én, 25-én és 26-án  09.00 és 12.00 
óra között tekinthetők meg. 

 
 
4. Az ajánlattétel módja: 
 

a) Az ajánlattétel kizárólag írásban történhet. 
 
b) Az ajánlattétel az értékesítésre meghirdetett bármelyik gépjárműre, vagy 

gépjárművekre vonatkozhat, mennyiségi korlátozás nélkül. 
 
c) Az ajánlattétel időpontja: 2014. március 3.  9.00 és 11.00 óra között.  
 
d) Az ajánlatok benyújtásának helye: a fenti címen a HungaroControl Zrt. Recepciónál,. 

A kézbesítés igazolásaként az Ajánlatkérő munkavállalója által az átvételéről kiállított, 
aláírt és keltezett dokumentum szolgál.  

 
e) Az ajánlattétel nyelve: magyar.  

 
f) Az árakat bruttó magyar forintban (HUF) kell megadni. 

 
g) Az Ajánlattevők az alábbi kötelező elemeket tüntessék fel az ajánlatukban:  

 az Ajánlattevő neve,  

 az Ajánlattevő címe,  

 levelezési cím, telefonszám, faxszám, e-mail cím, 

 gépjármű pontos megnevezése, forgalmi rendszáma, 

 ajánlott ár. 
 

h) Az Ajánlattevőnek ajánlataikat zárt borítékban elhelyezve kell benyújtania.  
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i) A borítékon jól olvashatóan fel kell tüntetni,a következőket: „Személygépkocsi 
értékesítés” valamint ”Beruházási és Létesítményfelügyeleti Osztály”.  

 
j) A borítékon a fent megjelölt feliraton és a benyújtási címen kívül nem szerepelhet más 

jelzés, illetve felirat.  
 
 
5. Az ajánlat kidolgozásával, benyújtásával kapcsolatos egyéb feltételek 
 

a) Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és az eljárásban való részvétellel 
kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az ajánlat érvényességétől, illetve az 
eljárás eredményességétől függetlenül az Ajánlattevőt terheli. 

  
b) Az Ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az 

eljárás eredményének kihirdetésétől számított 15 naptári napig tart.  
 
 
6. Az ajánlatok értékelése, eredményhírdetés 
 

a) Az alapkövetelményeknek megfelelő ajánlatok közül a gépjárművenként a 
legmagasabb árat tartalmazó árajánlat kerül kiválasztásra.  
 

b) A határidőre beérkezett több azonos árajánlat esetén az ajánlatok beérkezésének 
sorrendje a meghatározó.  

 
c) Érvénytelen az ajánlat: 

 ha a meghatározott határidő után nyújtják be, 

 nem a meghatározott helyen és módon nyújtják be, 

 nem állapítható meg az ajánlott ár, 

 ha nem egyértelmű, hogy az ajánlat melyik gépjárműre vonatkozik, 

 az ajánlatot külső feltételekhez, vagy más Ajánlattevő ajánlatához köti. 
 

d) Az Ajánlatkérő írásban tájékoztatja az Ajánlattevőt ajánlatának érvénytelenné 
nyilvánításáról.  
 

e) Az Ajánlatkérő az eljárást eredménytelennek nyilvánítja, amennyiben: 

 nem érkezett ajánlat az ajánlattételi határidő lejártáig, 

 valamennyi Ajánlattevő kizárásra került, illetve kizárólag érvénytelen ajánlatokat 
nyújtottak be,  

 egyetlenegy Ajánlattevő sem teljesítette maradéktalanul az előírt feltételeket. 
 

f) A végeredmény kihirdetésének időpontja: az ajánlattételi határidő lejártától számított 
10. naptári nap.  

 
 
7. Jogfenntartó nyilatkozatok  
 

Az Ajánlattevők ajánlatuk benyújtásával tudomásul veszik az eljárásra vonatkozó alábbi 
feltételeket:  
 
a) Amennyiben az Ajánlatkérő úgy dönt, hogy az értékesítési eljárást nem, vagy csak 

később valósítja meg, az Ajánlattevő ezzel kapcsolatos kártérítésre nem tarthat igényt.  
 
b) Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.  
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c) Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a Felhívásban meghatározott 
feltételek bármelyikét az ajánlattételi határidő lejártáig megváltoztassa. A módosítást 
az Ajánlatkérő hirdetménnyel, illetve a már regisztrált Ajánlattevők vonatkozásában 
írásbeli értesítéssel hozza az Ajánlattevők tudomására. Az Ajánlatkérő az 
Ajánlattevőkkel szemben semmilyen felelősséget nem vállal a módosításból eredő 
következményekért.  

 
d) Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja, illetve az 

eredményhirdetés időpontját elhalaszthatja. Az így meghosszabbított határidőt az 
Ajánlatkérő írásbeli értesítéssel hozza Ajánlattevők tudomására az eredeti határidő 
lejárta előtt legalább 3 nappal. Ez esetben az Ajánlatkérő felkérheti az Ajánlattevőket 
ajánlataiknak a halasztott időpontig történő fenntartására.  

 
e) Az Ajánlatkérőnek jogában áll az eljárást bármikor, külön indoklás nélkül leállítani és 

visszavonni, vagy későbbi időpontban lefolytatni. A leállítást/visszavonást az 
Ajánlattevő írásbeli értesítéssel hozza az Ajánlattevők tudomására. Az Ajánlatkérő az 
Ajánlattevőkkel szemben semmilyen felelősséget nem vállal a leállításból / 
visszavonásból eredő következményekért.  

 
f) Az Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy amennyiben nem él a személyes megtekintés 

lehetőségével, úgy elfogadja az Ajánlatkérő tájékoztatását a gépjárművek műszaki 
állapotára vonatkozóan.  

 
 
 
8. Szerződéskötés és teljesítés 
 

a) A nyertes Ajánlattevő az általa benyújtott ajánlat alapján az eljárás eredményének 
kihirdetésétől számított 15 naptári napon belül köteles szerződést kötni Ajánlatkérővel.  

 
b) Amennyiben az Ajánlattevő a fenti időtartam alatt nem köti meg a szerződést, vagy a 

szerződés aláírása után a nyertes Ajánlattevő a szerződést nem, vagy nem 
szerződésszerűen teljesíti és ezért az Ajánlatkérő a szerződést felbontja, vagy a felek 
közösen felbontották azt, Ajánlatkérő jogosult arra, hogy külön értesítés nélkül 
szerződéskötésre irányuló tárgyalást kezdeményezzen a következő helyre rangsorolt 
Ajánlattevővel, vagy új értékesítési eljárást kezdeményezzen.  

 
c) Az Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a Felhívás, illetve a nyertes Ajánlattevő 

kiválasztása nem jelenti az ajánlat elfogadását, illetve nem keletkeztet szerződéskötési 
kötelezettséget az Ajánlatkérő számára.  

 
d) A gépjármű tulajdonosváltásával kapcsolatos költségek az Ajánlattevőt terhelik.  
 
e) A nyertes Ajánlattevő a jármű(vek) ellenértékét az Ajánlatkérő által kibocsátott számla 

ellenében 15 napon belül banki átutalással egyenlíti ki. 
 

f) A járművek átadás-átvételére a teljes vételárnak az Ajánlatkérő adásvételi 
szerződésben megjelölt bankszámlájára történt jóváírást követő munkanapon kerül 
sor.  

 
g) A járművek elszállítása során és céljából a nyertes Ajánlattevő a HungaroControl Zrt. 

területén nem végezhet olyan tevékenységet, amely környezetszennyezést okozhat. 
 

 
Budapest, 2014. február 04. 


