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VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS  

A versenytárgyalást kiíró szerv megnevezése, székhelye: Makád Község Önkormányzata 
(2322 Makád, Kossuth Lajos utca 52.) 

1.) A versenytárgyalás helye: Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal Makádi 
Kirendeltségének (2322 Makád, Szabadság utca 27.) Tanácsterem 

 
2.) A versenytárgyalási felhívás célja, jellege, fordulók száma: Forgalomképes 

önkormányzati ingatlan értékesítése 
 

3.) A versenytárgyalás tárgya: Makád, 756/31 hrsz.-ú kivett Telephely 
 

4.) Ingatlan-nyilvántartási adatai, közműellátottság: 
Ingatlan címe: Makád, 756/31 hrsz. 
Ingatlan helye: belterület 
Helyrajzi száma: 756/31 
Megnevezése: Telephely 
Tulajdonos: Makád Község Önkormányzata 
Közműellátottság: elektromos csatlakozás, gázcsatlakozás, hálózati víz,  
 

5.) A licit induló összege: bruttó 6.000.000.- Ft 
A versenytárgyaláson a vételár 100.000 Ft összeggel emelkedik. A pályázó a 
versenytárgyalástól való távolmaradása esetén az általa a ”PÁLYÁZAT” 
nyomtatványon benyújtott ajánlatot tekintjük érvényesnek. 
Azon pályázó ajánlata kerül elfogadásra, aki a legmagasabb összegű vételár 
megfizetésére tesz ajánlatot. 
 

6.) A versenytárgyalási ajánlatok beadásának helye, módja és ideje: Az ajánlattevők 
ajánlataikat zártan, cégjelzés nélküli borítékban, minimum két példányban (egy eredeti 
és egy másolati példány) kötelesek az ajánlatok benyújtására nyitva álló időpontig, 
azaz 2014. december 16. 16.00 óráig Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Makádi Kirendeltsége, Makád, Szabadság utca 27. szám alá benyújtani az adott 
eljárásra utaló jelzéssel, személyesen vagy meghatalmazott útján. 
 

7.) Ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap 
 

8.) A versenytárgyalással kapcsolatban tájékoztatást adó személy neve és 
telefonszáma: A versenytárgyalásra kerülő ingatlanról Makád Község 
polgármesterétől, Baski Gábortól lehet információt kérni ügyfélfogadási időben 
telefonon, vagy személyesen. Ügyfélfogadási idő: kedd 8.00-16.30 óráig, szerda 8.00-
17.00 óráig és Telefon: 24/482-096/19 mellék. 
 

9.) A benyújtott ajánlatok bontási eljárásának helye, módja és időpontja: 
Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal Makádi Kirendeltség Makád, Szabadság 
utca 27., 2014. december 17. 17:00 óra. Módja: nyilvános 
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Ajánlatok kötelező tartalmi elemei: 
a) bruttó ajánlati árat, 
b)  szerződéstervezetet, 
c)  amennyiben az ajánlattevő gazdálkodó szervezet, 30 napnál nem régebbi eredeti 

cégkivonatot, társadalmi szervezeteknél a 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot, a 
képviseletre jogosult aláírási címpéldányát, 

d)  annak meghatározását, hogy az ajánlat mely része üzleti titok, 
e) annak meghatározását, hogy az ajánlat mely információi közölhetők a többi 

ajánlattevővel, 
f) annak meghatározását, hogy ajánlattevő hozzájárul-e a többi ajánlattevővel való 

együttes tárgyaláshoz, 
g) az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Versenytárgyalási felhívás feltételeinek 

elfogadásáról. 
 

A versenytárgyaláson történő részvétel feltételei: A versenytárgyaláson csak olyan 
gazdálkodó szervezet vehet részt, amelyik megfelel nemzeti vagyonról szóló 
jogszabályban az átlátható szervezetként meghatározott feltételeknek. A 
versenytárgyaláson részt venni és ajánlatot tenni személyesen, vagy meghatalmazás útján 
lehet. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell 
foglalni. 

A versenytárgyalásra kerülő ingatlant az alábbi időpontokban lehet megtekinteni: 
személyesen vagy előzetesen telefonon egyeztetett időpontban. 

 
10.)  Ajánlati biztosíték megjelölése, rendelkezésre bocsátásának határideje, módja: 

ajánlati biztosíték nincs. 
 

11.)  A kiíró azon jogának fenntartása, hogy az eljárást eredménytelennek 
nyilváníthatja Makád Község Önkormányzata azt tekinti nyertesnek, aki az 
önkormányzat számára összességében a legkedvezőbb ajánlatot tette. Az 
önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárást eredménytelennek 
nyilvánítja 

 
12.) Ajánlati garancia és szerződéstervezet csatolása: 

Makád Község Önkormányzata nem kér ilyen dokumentumokat. 
 

13.) A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a   
versenytárgyalási eljárás soron következő helyezettjével köt szerződést: Makád 
Község Önkormányzata nem tartja fenn ezen jogát. 

 
A kifüggesztés napja: 2014. december 1. 
 
	  


