
ÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS   

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete nyilvános liciteljáráson értékesítésre 
meghirdeti a tulajdonában lévő CA001 típusú konténeregységet.  

A konténer adatai:        

Méretei: 7,335 méter x 6,055 m, belmagasság 2,35 m 

Helyiségei: 1 nagy helyiség, kívülről megközelíthető mosdó, WC helyiség.  

Tartozékai:    -    6 db. hőszigetelt ablak redőnnyel,  
- 1 db. szaniter ablak hőszigetelt üveggel,  
- 3 db. elektromos fűtőtest, 2 Kw. Stiebel Eltron 
- 1 pissoir,  
- 1 mosdó csapteleppel, szappan, és törölköző tartóval, 
- 1 db fémtükör, 
- 1 db. elektromos ventilátor.   
- kapcsolók, konnektorok   

A konténeregység megtekinthető előre egyeztetett időpontban. 

A nyilvános liciteljárás induló ára: 3 000 000 Ft+ÁFA bruttó 3 810 000 Ft.  

Érvényes ajánlatot tenni 300 000 Ft ajánlati biztosíték megfizetése mellett lehet. Az ajánlati 
biztosítékot a licitális helyszínén készpénzben, vagy az önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél 
vezetett 11749008-15432656-00000000 számú költségvetési elszámolási számlája javára a 
liciteljárást megelőzően kell befizetni, és a befizetésről szóló pénzintézeti igazolást a 
liciteljáráson bemutatni. Az ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül, a nem nyertes 
licitáló részére készpénzen történő befizetés esetén készpénzben, utalás útján történő fizetés 
esetén a következő munkanapon visszautalásra kerül, az általa megadott számlaszámra.  

Licitálás időpontja:                2019. február 22. (péntek) de. 10 00 óra  

Helye: Egervári Közös Önkormányzat Hivatal tanácskozó terme 8913 Egervár, Vár u.2.  

 Az eljárás nyertese az a licitáló lesz aki a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás megfizetésére 
tesz ajánlatot. 

A liciteljárás nyertesével az adásvételi szerződést a versenyeztetést követő 8. napon belül meg 
kell kötni.  

A teljes vételárat a szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni, a konténeregység csak ezt 
követően vehető birtokba.  

A kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy visszalépése esetén a második legmagasabb összegű 
ajánlatot tevő személlyel - köt szerződést. 

Amennyiben a konténeregység az önkormányzat tulajdonát képező egervári 239 hrsz-ú 
ingatlanról nem kerül elszállításra, úgy az önkormányzat a terület használatáért havi 35 000 Ft 
bérleti díjat számít fel.  

Bővebb felvilágosítás Gyerkó Gábor polgármestertől kérhető a +36 30335 4740-es 
telefonszámon. 

 


