
Hirdetmény 

  

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban Ajánlatkérő) értékesítésre ajánlja 
használatból kivont mezőgazdasági gépeit, eszközeit – kizárólag együttesen- az alábbiak 
szerint:  

    

  

Az eladásra felkínált mezőgazdasági gépek, eszközök: 
 
 

 
A gépek, eszközök megtekinthetőek 2017. december 19-én 12. 00 óráig, munkanapokon 10 órától 
12 óráig a Nagykáta-Egreskátai Majorban (Nagykáta 0570/3 hrsz.) Szűcs Gábor területkezelési és 
üzemeltetési referenssel (mobil: 06/30 663 4665) 24 órával előre egyeztetett bejelentkezéssel, aki 
kérés esetén a gépekről egyéb információkkal is szolgál.  
 
Az ajánlatok elbírálásának szempontja a következő: 
Ajánlatkérő a gépek, eszközök vételára tekintetében a legelőnyösebb bruttó összesített vételár 
ajánlat alapján választja ki a nyertes ajánlattevőt.  
 
Ajánlattételi határidő: 
2017. december 20-án 10.00 óra.  

 

Sr
sz

. Megnevezés Azonosító szám Gyártási év 

1 Belarus MTZ 82 traktor nincs 2001 

2 Agrogép AP800 Billenőplatós pótkocsi YIS 
849 piros frsz. 

01210810 2001 

3 Mezőgép RZ-3 rotációs szárzúzó 3148 2001 

4 Wolagri R10 Bálázó 0658 2001 

5 Wolagri R10 Bálázó 0659 2001 

6 Sokoró RSV-701 Rendsodró 01/27 2001 

7 Mezőgép RK 185 Fűkasza 6080 2001 

8 Warfama N228 Szerves trágyaszóró 020010 2002 

9 Ferro-Flex BR-18S Terménykanál nincs 2001 

10 Ferro-Flex F3 krokodil nincs 2001 

11 Pöttinger G400 bálacsomagoló 141548 2001 

12 Karcher AD 650Plus nagynyom. mosó 219400 2002 

13 Chanteau Touring 320 Lakókocsi 3380190 1980 

14 Honda WP(WB) 10X szivattyú GCA6-1586528 2001 

15 Honda WP(WB) 20X szivattyú GC05-3924865 2001 

16 Honda WP(WB) 30X szivattyú GC02-7554473 2001 



Az ajánlat beadásával kapcsolatos tartalmi követelmények: 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a megtekintés helyszínének területén történő átadással-átvétellel az 
összesített nettó és bruttó vételárra vonatkozó ajánlati vételárat, a megvásárolni szándékozott 
gépek, eszközök megnevezését, felsorolását, azonosítószámát, gyártási évét (lásd jelen pályázati 
felhívás gép-, és eszközrészletező táblázata).  

Kérjük, a jelen pályázati felhívás gép-, és eszközrészletező táblázatában 1. sorszámmal jelölt 
Belarus MTZ 82 Traktor megnevezésű erőgép, valamint a 2. sorszámmal jelölt Agrogép AP800 
Billenőplatós pótkocsi YIS 849 piros frsz. megnevezésű pótkocsi nettó és bruttó ajánlati vételárát 
külön-külön, és a 3-16 sorszámmal jelölt eszközök nettó és bruttó ajánlati vételárát egyben is 
megadni. Részajánlat tételre nincs lehetőség, Igazgatóságunk a gépeket, eszközöket kizárólag 
egyben értékesíti oly módon, hogy az adásvételi szerződések megkötésére az 1. sorszámú, a 2. 
sorszámú, valamint a 3-16 sorszámú gép illetve eszköztételek esetében külön-külön kerül sor. 

A gépek, eszközök területről történő elszállításának költségei, továbbá minden felmerülő díj 
Ajánlattevőt terhelik.  
 

Az ajánlatok bontását és értékelését követően, az árajánlat nyertesének értesíthetősége érdekében 
az árajánlatban meg kell adni a kapcsolattartó és a jognyilatkozatok tételére feljogosított személy 
nevét és elérhetőségét. 
 
Az ajánlat beadásával kapcsolatos formai követelmények: 
Az ajánlatot egy példányban, zárt borítékban (csomagolásban) kell beadni. A csomagoláson az 
ajánlattevő nevét, postacímét, továbbá az alábbi feliratot kell feltüntetni: 

„Használt mezőgazdasági gépek, eszközök adásvétele - ÁRAJÁNLAT” 
CSAK BIZOTTSÁGILAG BONTHATÓ FEL! 

 
Csak a sérülésmentes, valamint a fentiekben feltüntetett módon feliratozott és zárt csomagolású 
ajánlatok kerülnek felbontásra (faxon eljuttatott ajánlatot nem értékelünk)! 
Az ajánlat benyújtásának címe: A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Ügyfélszolgálati Irodája 
(1121 Budapest, Költő u. 21.) titkárság. 
A postán feladott ajánlatokat csak akkor tekintjük határidőn belül benyújtottnak, ha annak 
kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig, dokumentáltan a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság iktatójában megtörtént (postacím: Duna – Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, 1525 Bp. 
Pf. 86.)  
Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények (postai) elvesztéséből eredő kockázat az 
ajánlattevőt terheli. 
 
Az ajánlatok felbontásának helye és ideje: 
2017. december 20. 14.00 óra, A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Ügyfélszolgálati Irodája 
(1121 Budapest, Költő u. 21.), 2. emelet 02. szoba. 
 
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el.  
 
A szerződéskötés tervezett időpontja:  
2017. december 21. 
  

 

 


