35/2018.(III.27.)Kt. számú határozat melléklete

Pályázati kiírás
Mélykút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (6449 Mélykút Petőfi tér 1.) a Képviselőtestület 35/2018.(III.27.) Kt. számú határozata alapján
nyilvános pályázat
útján történő értékesítésre hirdeti meg a Mélykút Város Önkormányzatának tulajdonában álló alábbi
ingatlan a megjelölt legalacsonyabb elvárt vételárért:
- 6449 Mélykút, Rákóczi utca 45. (belterület 2247/7 hrsz.) alatti ingatlan: 3 100 000,- Ft, azaz
hárommillió egyszázezer 00/100 Ft,
Fizetési feltételek: a vételár egy-összegben a szerződés aláírásakor esedékes, részletfizetés nem
lehetséges.
A pályázaton a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 13. § (2)
bekezdése értelmében csak természetes személyek vagy az Nvtv. 3. § 1. pontjában meghatározott
átlátható szervezet vehet részt.
A pályázat közzétételének napja:

2018. március 29.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. április 16. - 2018. május 18. közötti időszakban.
Az ajánlatok benyújtásának helye, módja és ideje: Az ajánlatokat zárt borítékban postai úton (cím:
Mélykúti Polgármesteri Hivatal 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.) vagy személyesen (a Mélykúti
Polgármesteri Hivatal 4. számú irodájában) kérjük benyújtani egy eredeti és egy másolati példányban.
Az ajánlati kötöttség időtartama: Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlatához
2018. július 31. napjáig kötve marad.
A pályázatra vonatkozó kérdések feltevésének, az esetleges további információszerzés (konzultáció)
helyének, idejének, illetve az ügyintéző személy megjelölése: A pályázatban meghirdetett
vagyontárgyak előzetes egyeztetést követően tekinthetők meg. Egyeztetés, illetve a pályázati kiírással
kapcsolatban további információ hivatali időben Mészáros Zénó előadónál a 06-77/560-003
telefonszámon vagy személyesen a 3. számú irodában.

Az ajánlatok elbírálásának szempontrendszere, a döntéshozatal során kiemelt jelentőséggel bíró
elbírálási szempontok: kiíró szerv a legmagasabb összegű vételi árat tevő ajánlattevőt hirdeti
nyertesnek.
Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja és módja: az ajánlatokat Mélykút Város Képviselőtestületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága bontja fel az ajánlattételi határidő lejártát követő
bizottsági ülésen. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az ajánlatokat a vételár nagysága szerint
rangsorolja. Ha az ajánlatok egyezőek, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az ajánlattevőket
meghívásos tárgyalásra kéri fel, amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően közli a
felekkel.
Az eredményhirdetés helye, időpontja és módja: az ajánlatokat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
javaslata alapján a Képviselő-testület a benyújtási határidő lejártát követő soron következő testületi
ülésen bírálja el. Az eredményről a bírálattól számított 15 napon belül írásban értesítjük az
ajánlattevőket.
A pályázatok elbírálására jogosult megnevezése: az átruházásáról Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete határoz minősített többségű döntéssel.
A pályázó által benyújtandó iratok, igazolások:
a) vételi ajánlatot az ajánlott vételi ár megjelölésével,
b) a szerződéskötéshez szükséges személyazonosító adatok (név, születési név, anyja
neve, lakóhely, székhely, adóazonosító szám, cégjegyzékszám, személyi szám)
c) nyilatkozat a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozóan,
valamint az ajánlati kötöttség időtartamának elfogadására vonatkozóan,
d) jogi személy pályázó esetén 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonatot, eredeti
aláírási címpéldányt.
A pályázati kiírás mellékleteinek jegyzéke:
-értékbecslés a 6449 Mélykút, Rákóczi utca 45. (belterület 2247/7 hrsz.) alatti ingatlanról.
A pályázati kiírásban nem szabályozott esetekben az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való
rendelkezés egyes szabályairól szóló 19/2012. (XI.15.) önkormányzati rendeletben foglaltak az
irányadóak.
A kiíró pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

Mélykút, 2018. március 29.
Vargáné dr. Egyed Ilona
jegyző

