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A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban Ajánlatkérő) értékesítésre 
ajánlja egy darab használt gépjárművét. 

 
Az eladásra felkínált gépjármű leírása: 
 
1. Ford Ranger , forgalmi rendszám: KEU-064,  

gyártási év 2005., teljesítmény 80 kw, műszaki vizsga lejárata: 2018. 10. 15. * 
 
Műszaki állapotleírás:  

- trapézgömbfejek,  
- kardánkeresztek (4 db.), 
- hűtőradiátor, 
- üzemanyagszűrő és ülepítő, 
- légszűrőbetét, 
- motorolaj szűrő, 
- motorolaj, 
- teljes motor cseréje, 
- oldalajtókon és motorháztetőn ráégett flottajelölő matricák eltávolítása, és a felület 

újrafényezése szükséges. 
 

*A gépjármű jelenlegi állapotában nem üzem- és forgalomképes. 
 
A gépjármű megtekinthető – illetve további felvilágosítás kérhető telefonon – 2018. február 15-
én délelőtt 10 órától déli 12 óráig Alsónémedi, Főúti erdő 16 szám alatt Szücs Gábor 
területkezelési és üzemeltetési referenssel (mobil: 06/30 6634665) 24 órával előre egyeztetett 
bejelentkezéssel.  

 
 

Az ajánlatok elbírálásának szempontja a következő: 

Ajánlatkérő a gépjárművek vételára tekintetében a legelőnyösebb vételár ajánlat 
alapján választja ki a nyertes ajánlattevőt.  

 
 
Ajánlattételi határidő: 

2018. február 21-én 1000 óra.  

 
Az ajánlat beadásával kapcsolatos tartalmi követelmények: 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a gépjármű fotrgalmi rendszámának 
megnevezésével, a megtekintés helyszínének területén történő átadással-átvétellel 
a nettó (Ft/ gépjármű), és az összesített bruttó vételárra vonatkozó ajánlati 
vételárat.  

A gépjárművek területről történő elszállításának költségei 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. 
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Az ajánlat beadásával kapcsolatos formai követelmények: 
Az ajánlatot egy példányban, zárt borítékban (csomagolásban) kell beadni. A csomagoláson az 
ajánlattevő nevét, postacímét, a megvásárolni szándékozott gépjárműforgalmi rendszámát, 
illetve az alábbi feliratot kell feltüntetni: 

„Használt gépjármű – KEU-064 – adásvétele - ÁRAJÁNLAT” 

CSAK BIZOTTSÁGILAG BONTHATÓ FEL! 

Szücs Gábor területkezelési és üzemeltetési referens sk. 

Csak a sérülésmentes, valamint a fentiekben feltüntetett módon feliratozott és zárt 
csomagolású ajánlatok kerülnek felbontásra (elektronikusan eljuttatott 
ajánlatot nem értékelünk)! 

Az ajánlat benyújtásának címe: A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
Ügyfélszolgálati Irodája (1121 Budapest, Költő u. 21.) 2. emelet 02. szoba. 

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: 

2018. február 21. 1100, 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:  

2018. február 22. 
 
Egyéb információk: 

A gépjárművek megtekintésére az Igazgatóság helyi képviselőinek irányításával 
(Nagy László őrkerület-vezetővel (mobil: 06/30 6634648) és Szücs Gábor 
területkezelési és üzemeltetési referenssel (mobil: 06/30 6634665)) biztosítunk 
lehetőséget egy alkalommal, 2018. február 15-én délelőtt 10 órától déli 12 óráig 
24 órával előre egyeztetett bejelentkezéssel. 

 


