PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
A MEGYERKENYÉR Sütőipari
Nógrádmegyer, Petőfi u. 79.)

Betéti

Társaság

(Cg.12-06-001764,

székhely:

3132

nyilvános pályázati felhívás útján
az alábbi feltételekkel értékesíti a 3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 98. szám alatti sütőüzemben
használat, ott található ingóságait (tárgyi eszközeit).
A pályázatok benyújtásának határideje és helye: 2015. július 10. 14.00 óra, a Bt.
székhelyére, 3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 79.
Ajánlati biztosíték összege: 200.000.- Ft
Ajánlati biztosíték befizetésének módja: MEGYERKENYÉR Sütőipari Betéti Társaság Szécsény
és Környéke Takarékszövetkezetnél vezetett 75700300-10000795 számlájára a közlemény
rovatban „pékség ingóság” feltüntetésével.
Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlendők: A nyertes pályázó által befizetett biztosíték
a teljes vételár megfizetésének időpontjában beszámításra kerül a vételárba előlegként. A
pályázaton nem nyert pályázó részére a pályázati biztosíték összege a döntését követő 8 napon
belül visszafizetésre kerül. Amennyiben a szerződés megkötését követően a nyertes ajánlattevő
eláll a szerződéstől, a pályázati biztosítékként befizetett összeg nem jár vissza, azt a Bt., mint a
szerződés meghiúsulása esetére járó kötbért köti ki. Akkor sem jár vissza a pályázati biztosíték
továbbá, ha a szerződés megkötése a pályázónak felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más
okból hiúsult meg.
A pályázatban szereplő vagyontárgyak: melléklet szerint
A pályázatban szereplő vagyontárgyak irányára: 12.000.000.- Ft. + ÁFA
Az ingóságok megtekinthetők a 3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 98. szám alatti sütőüzemben,
előzetes egyeztetést követően.
A pályázat vonatkozásában a kapcsolattartó és elérhetősége: Novák István 70-6056567
A vételár megfizetésének módja, határideje: a vételár megfizetése a szerződéskötéskor átutalással
történik, részletfizetési lehetőséget a Bt. nem biztosít. A pályázattal kapcsolatos minden költség a
pályázót terheli.
A pályázatokról a Bt. legfőbb szerve legkésőbb 2015. július 30. napjáig dönt. A szerződés
megkötésére a döntéstől számított 30 napon belül kerül sor.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
-

A pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni. Az
megajánlott vételár, amelyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet; a pályázati árat
nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF).

-

A vállalt fizetési feltételeket, a vételár fedezetének igazolását.

-

A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy ajánlatához a 60 nap
kötve marad (ajánlati kötöttség).

-

Amennyiben a pályázó nem természetes személy, a nyilvántartásba vételét igazoló okirat,
valamint aláírási címpéldány, illetve képviseleti jogosultságot igazoló okirat egyszerű
másolatait.

A Bt. fenntartja a jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön
szerződést és ily módon – akár indoklás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek minősítse.

Nógrádmegyer, 2015. június 26.

