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JÓZSEFVÁROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 

1082 Budapest, Baross u. 63-67. 

Árajánlatkérés 

„Személygépjárművek értékesítése” céljából 

 

 

Tisztelt Asszonyom/Uram! 

 

A Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány (a továbbiakban: Ajánlatkérő) részéről, mint Ajánlattevőt felkérem 

Önt, illetve gazdasági társaságát „Gépjárművek értékesítése” tárgyában történő ajánlattételre. 

Kérem, hogy az árajánlatát az alábbiak szerint szíveskedjen elkészíteni. 

Árajánlat tárgya:  1 darab forgalomból kivont, jelenleg nem üzemképes gépjárművek 

adásvétel forgalomba helyezés/bontásra történő értékesítése 

Jármű típusa: Renault Fluence (2013) M1 - személygépkocsi; frsz.:MKU-624 

Mennyiség: 1 db (a gépjármű pontos adatait a 2. számú melléklet tartalmazza) 

Helyszíni személyes megtekintés:  2022. május 26. 10:30 óra 

1086 Budapest, Magdolna utca 33.  

Ajánlat benyújtásának módja Elektronikusan a kozbiztonsagert@jozsefvaros.hu címre megküldve. 

Ajánlattételi határidő:                                  2022. május 31. 10.00 óra 

Ajánlattételi ár:  

A megajánlott vételárat, mint ajánlati árat az Ajánlattételi nyilatkozat (1. számú melléklet) kitöltésével, nettó és 

bruttó vételárként magyar forintban (HUF) kell megadni. Az ajánlati árat úgy kell meghatározni, hogy az összes 

költség és díj megfizetése nyertes Ajánlattevőt terheli. (pl.: elszállítás, eredetiség vizsgálat, átírás költségei).  

Ajánlat értékelése:  

Nyertes Ajánlattevő az, aki a gépjárműre a legmagasabb vételárat ajánlja. Ajánlati kötöttség 30 nap. 

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződés megkötésének pontos időpontjáról 

az Ajánlatkérő kuratóriumi döntését követően a nyertes Ajánlattevő értesítést kap.  

Ajánlatkérésünk nem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget.  
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JÓZSEFVÁROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 

1082 Budapest, Baross u. 63-67. 

 

Birtokba adás helyszíne:   1086 Budapest, Magdolna utca 33. 

Elszállítás ideje:     a szerződés aláírásától számított 8 munkanapon belül 

Teljesítés határideje: a számla átvételét követően 15 munkanapon belül, átutalással 

Ajánlatkérő neve, címe:   Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány 

      1082 Budapest, Baross u. 63-67. 

Képviseli:     Dr. Papp András kuratóriumi elnök 

Kapcsolattartó:    Dr. Papp András 

      tel.: +3620 334 1722 

 e-mail: kozbiztonsagert@jozsefvaros.hu 

 

Az Ajánlatkérés www.jozsefvaros.hu honlapon történő megjelentetésének időpontja: 2022. május 20. 

 

 

Budapest, 2022. május 20. 

 

 

Üdvözlettel: 

 

Dr. Papp András  

kuratóriumi elnök 
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http://www.jozsefvaros.hu/
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JÓZSEFVÁROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 

1082 Budapest, Baross u. 63-67. 

 

1.sz.melléklet 

 
Ajánlattételi nyilatkozat 

"Személygépjárművek értékesítése" 
tárgyú eljárásban 

 
  

Ajánlattevő neve:     

Ajánlattevő címe (székhelye):     

Ajánlattevő adóazonosító jele 
(szervezetnél adószám): 

    

Telefon:     

E-mail:     

Kijelölt kpacsolattartó:     

Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége 
(tel., e-mail): 

    

Ajánlati ár 
Nettó ajánlati ár 

összesen (Ft) 
Bruttó ajánlati ár 

összesen (Ft): 

Renault Fluence (MKU-624)     
 

  
 
 
 
 
Kelt: …………………………………………………………….   

   

   

   

 ………………………………………………. 

 cégszerű aláírás 
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JÓZSEFVÁROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 

1082 Budapest, Baross u. 63-67. 

 

2.sz.melléklet 

 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

„Személygépjárművek értékesítése” 

eljárásban 

 

Az adásvétel tárgyát képező gépjárművek az alábbiak: 

 

1. Renault Fluence személygépkocsi 

gyártási éve: 2013 

rendszáma: MKU-624 

üzemmód: Diesel 

 

 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a személygépjármű általános műszaki és külső esztétikai állapotát 

tekintve gyártási időpontjának és futott menetteljesítményének megfelelő állapotban van, azonban nem üzemképes. 

Forgalmi engedély, törzskönyv van. A személygépjármű aktuális tárolási helyszínén készült fényképek mellékelve. 


