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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

(FV-40-CG/2020) 

 
a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaságnál feleslegessé vált 

Mercedes és MAN célgépek értékesítésére. 
 

Az értékesítési eljárás célja:  a feleslegessé vált célgépek értékesítése. 

Járművek típusa:   2. sz. mellékletben részletezve. 

Járművek állapota:   Bontott, hiányos, működésképtelen (2. sz. mellékletben részletezve)  

Járművek megtekintése helye:  1211 Budapest, Szállító u. 2. 

Megtekintés időpontja:  2020.12.01. (kedd) 09:00 – 11:00 

    2020.12.03. (csütörtök) 09:00 – 11:00 

Társaságunk a jármű megtekintésére kizárólag előzetes bejelentkezést követően a fent megjelölt 
időpontban biztosít lehetőséget. A kialakult helyzetre való tekintettel a megtekintés ügyfelekre 
vonatkozó szabályai: 

 
1. Kérjük, az előre leegyeztetett megtekintési időt pontosan betartani. 

2. A telephelyen nem áll módunkban WC-t mosdót biztosítani, ezért a megtekintés korlátozott 
időtartamú (Ügyfelenként maximum 15 perc). 

3. A telephelyre csak maszkban lehetséges a belépés.  

4. Megtekinteni csak és kizárólag a kijelölt gépjárművet lehet. 

 
Az elektronikus aukció során Ajánlattevőnek a pályázati felhívásban feltüntetett gépjárműre vonatkozóan 
külön-külön van lehetősége licitálásra. 
 
1. Szerződési és fizetési feltételek 

A. A nyertes Ajánlattevő nevétől eltérő névre szerződés nem köthető.    

B. Nyertes Ajánlattevővel az eredmény közlésétől számított 15 munkanapon belül kerül megkötésre a 
tulajdon átruházási szerződés és 1. sz. függeléke. Amennyiben a nyertes ajánlattevő hibájából 
kifolyólag ezen időn belül a szerződés nem kerül megkötésre, úgy a második legjobb ajánlattevővel 
van lehetőség a szerződés megkötésére. Ebben az esetben Ajánlatkérő a nyertes ajánlati ár 20%-át 
kártérítési igényként érvényesítheti. 

C. A Pályázati felhívásban szereplő gépjármű/vek elsődleges elszállítási feltétele, hogy a nyertes 
ajánlat során leszerződött Partner (Vevő) részéről a szerződésben rögzített átvételi ár 100 %-a a 
Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. folyószámlájára megérkezzen az átadás napjáig.  

D. A teljes vételárat a szerződés megkötésétől számított 3 munkanapon belül kell megfizetni. Nem 
teljesítés súlyos szerződésszegésnek minősül (meghiúsulási kötbér mértéke a szerződéses érték 
10%-a).  

2. Szállítási feltételek 

A. A nyertes ajánlattevőnek saját eszközzel, saját költségére kell gondoskodnia a gépjármű/vek 
rakodásáról/elszállításáról (munkanapokon 7:00-14:00 óra között). Az előleg Ajánlatkérő számlájára 
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történő beérkezésének visszaigazolásától számított 15 naptári napon belül a járművek 
elszállítását nyertes Ajánlattevő köteles befejezni. A szállítási határidő túllépése esetén Eladó 
tárolási díjat számol fel, melynek mértéke 10.000 Ft/gépjármű/nap + Áfa, amely a határidőt követő 
naptól az elszállítás végleges dátumáig kerül kiszámlázásra. A szállítás napját is beleértve.   

B. Legkésőbb a szállítás napját megelőző nap 12:00-ig szükségesek a szállítással összefüggésben az 
alábbi adatokat (amennyiben szükséges szállítójármű): 

- Cégnév 
- A tehergépjármű(vek) rendszáma(i), amelly(ek)el a Pályázati felhívásban említett 
feleslegessé vált gépjármű/vek elszállítását fogja végezni. 
- Gépjármű vezető(k) neve, személyigazolvány száma. 

 

3. Jelentkezés módja 

A részvételi szándékot elektronikus formában benyújtani a selejtezes@fkf.hu e-mail címre az alábbi 
dokumentumok csatolásával szükséges:  

•  hiánytalanul kitöltött, cégszerűen aláírt 1. sz. melléklet. 

•  Cég esetén NAV „nullás” igazolás elektronikus másolata (ennek megérkezéséig adófolyószámla 
egyenleg), vagy nyilatkozat a köztartozásmentes adózói adatbázisban (KOMA) történő szereplés 
tényéről. 

 
A jelentkezés csak a felsorolt dokumentumok határidőre történő beérkezésével érvényes. 

Az elektronikus levél tárgy mezejében a következőt kérjük feltüntetni: Pályázati lap feleslegessé vált 
Mercedes és MAN célgépek értékesítése tárgyban FV-40-CG/2020– XYZ név/cégnév  
 
4. Jelentkezés benyújtásának határideje: 2020. december 10. 

5. Érvényesség 

A jelentkezés érvénytelen, ha:  
1. Jelentkezés határidő után érkezik. 
2. Jelen Pályázati felhívás 3. pontjában felsorolt bármely dokumentum hiánya esetén.   
3. Ajánlattevőnek Társaságunk felé fennálló tartozása van. 
4. Társaságunkkal történő (az elmúlt egy évre visszamenőleg) elszámolási probléma áll/állt fenn. 
5.  A Pályázó, vagy közeli hozzátartozója az FKF Nonprofit Zrt. jelen pályázatában szereplő 

ingóságok selejtezési és/vagy értékesítési eljárásában részt vett, illetve összeférhetetlenség áll 
fenn. 

 

6. Ajánlatadás  

Érvényes jelentkezést benyújtók részére egy internetes felületen lebonyolításra kerülő árversenyt, egy online 
aukciót szervezünk, amely során licitálhatnak a feleslegessé vált ingóságokra. A benyújtott jelentkezés 
elfogadásáról, illetve az elektronikus aukcióra történő meghívásról Társaságunk elektronikus levélben küld 
tájékoztatást. A pályázat elbírálása a legmagasabb ajánlati ár alapján történik. 
 
7. Egyéb információk 

• Az FKF Nonprofit Zrt. fenntartja a jogát, hogy bármilyen megnevezett indok nélkül visszalépjen a 
szerződéskötéstől.  

• Kérdés esetén Kovács Előd kiemelt ügyfélkapcsolati menedzser tud felvilágosítással szolgálni. (tel: 459-

67-15, e-mail: kovacsel@fkf.hu) 

• A Pályázati Felhívás 3. sz. mellékletét képezi a tulajdon átruházási szerződés és 1. sz. függeléke, 
melyben érdemi változtatást nem kíván Ajánlatkérő tenni.    

• Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy csupán egyetlen érvényes beérkezett jelentkezés esetén 
érvénytelennek nyilvánítsa az értékesítési eljárást és új pályázati felhívást tegyen közzé, illetve az 
eljárást bármikor felfüggessze vagy megszakítsa. 

mailto:selejtezes@fkf.hu
mailto:kovacsel@fkf.hu
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• A pályázat során a pályázó adatait a GDPR-előírásoknak megfelelően kezeljük, a belső bírálati folyamat 
során azonban anonimitást nem biztosítunk. 

 

Tisztelettel: 

s.k. 

 Furák Zoltán                               Kovács Előd 

 ügyfélkapcsolati osztályvezető                                    kiemelt ügyfélkapcsolati menedzser 

PÉLDÁNYSZÁM:  

1 
MELLÉKLETEK:  

1. számú melléklet: Pályázati lap 

2. számú melléklet: Gépjármű leírás 

3. számú melléklet: Tulajdon átruházási szerződés minta és 1. sz. függeléke 

KAPJÁK:  

Irattár 
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1. sz. melléklet 

Pályázati lap 

(FV-40-CG/2020) 

 

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (1081 Budapest, Alföldi u. 
7.) „feleslegessé vált Mercedes és MAN célgépek értékesítése” tárgyban meghirdetett Pályázati 
Felhívásában és mellékleteiben foglaltakat megismertem, amelyeknek elfogadását jelen Pályázati Lap 
aláírásával igazolom, és jelentkezem pályázatára. 
 

Pályázó neve:  

Pályázó címe:  

Pályázó elérhetősége (levelezési cím, 
telefon/fax, e-mail cím): 

 

Cég esetén cégjegyzékszáma:  

Pályázó adószáma (magánszemély esetén 
adóazonosító jele): 

 

Pályázó bankszámlaszáma:  

A köztartozásmentes adózói adatbázisban 
szerepel a cég*: 

igen / nem 

FKF Nonprofit Zrt munkavállalója vagyok*: 

beosztása: 

 

* kötelezően kitöltendő, a megfelelő rész aláhúzandó 

igen / nem 

 
 

Nyilatkozom továbbá, hogy a kiírás tárgyát képező gépjármű/vek állapotát megismertem, és ennek 

tudatában kívánok ajánlatot tenni az online aukció során, vállalva az értékesítési pályázatban foglalt minden 

jogkövetkezményt (kártérítés, kötbér).  

 

A pályázati felhívásban szereplő szállítási, és fizetési feltételeket, valamint a pályázati felhívás 3. sz. 

mellékletét képező tulajdon átruházási szerződést és 1. sz. függelékét elfogadom, azon módosítani nem 

kívánok. 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy az FKF Nonprofit Zrt. jelen pályázatában szereplő ingóságok selejtezési és 

értékesítési eljárásában nem vettem részt, összeférhetetlenség nem áll fenn. 

 

Amennyiben a pályázaton nyertesként kerülök kihirdetésre, de a szerződéskötés az én/Társaságom 

hibájából nem valósul meg, akkor az FKF Nonprofit Zrt-nek a nyertes ajánlati érték 20%-át 

kártérítésként megtérítem. 

 

Dátum: ………….. 

       aláírás, (pecsét) 
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2. sz. melléklet 

 

Hsz.: 1793 (JYH-167) Mercedes Econic hulladékgyűjtő 

Forgalmi engedélye 2021.01.21-ig érvényes, forgalomból ideiglenesen kivonva 2021.01.06-ig. 
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Hsz.: 2305 (HAX-392) Mercedes Atego kétkarú konténerszállító 

Forgalmi engedélye lejárt, forgalomból ideiglenesen kivonva 2020.12.22-ig. 
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Hsz.: 2357 (MBK-649) MAN egykarú konténeremelő 

Forgalmi engedélye lejárt, forgalomból ideiglenesen kivonva. 
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Egyéb információ: elektronikus rendszer megbontva, b-híd megbontva, üzemképtelen állapot. 
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3. sz. melléklet 
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TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSI SZERZŐDÉS 

1. számú függeléke 

Egyéb szerződéses feltételek 

 

1./ Jelen függelék a tulajdonjog átruházási szerződés (továbbiakban: szerződés) elválaszthatatlan 

melléklete, annak kiegészítésére szolgál, mely azonban önmagában nem értelmezhető és a közlekedési 

igazgatási eljárásban alkalmatlan a változás nyilvántartásba történő bejegyeztetésére.  

A szerződés mellékletét képezi továbbá Eladó ……..-án/én kelt Pályázati Felhívása, valamint Vevő által  

……-án/én benyújtott Pályázati lap, amelyekkel a szerződés és jelen függelék együtt értelmezendő és 

kezelendő. 

 

2./ Vevő kijelenti, hogy a gépjárművet/eket megtekintette, műszaki állapotával tisztában van, és ezek 

ismertében köti meg a szerződést.  

VEVŐ a fenti gépjárművet/eket az ELADÓ telephelyéről megvásárolja, és a szerződéskötést követően, 

az előlegbekérő kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül átutalt összeg ELADÓ számlájára 

történő beérkezésének visszaigazolásától számított 3 munkanapon belül az elszállítást az alábbi 

telephelyről megkezdi, és 15 naptári napon belül a szállítást befejezi. Telephely: 1211 Budapest, 

Szállító u. 2. 

 

3./ Eladó kötelezi magát arra, hogy az eladásra kerülő gépjárműről/vekről az „FKF Zrt.” feliratozást 

illetve emblémát a birtokba adást megelőzően eltávolítja.  

 

4./ VEVŐ munkanapokon 7 – 14 óra között jogosult a gépjárművek elszállítására Eladó 2. pontban 

nevesített telephelyéről. 

 

5./ Az elszállításhoz VEVŐ, amennyiben az szükséges, saját költségére biztosítja a rakodó és 

fuvareszközöket.  

 

6./ Vételár 
VEVŐ ELADÓ-nak a …… házi számú célgépért a tulajdonátruházási szerződésben rögzített vételárat, 
azaz nettó ……...- Ft + ÁFA, azaz ………………. forint + Áfa árat fizet.  
 

7./ Szállítási feltétel: 

Eladó előleg számlázására jogosult. Az elszállítás feltétele, hogy a Vevő részére a szerződésben 

rögzített vételár, a kiállított díjbekérő alapján, annak kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül az 

Eladó folyószámlájára megérkezzen. Az összeg Eladó folyószámlájára történő megérkezésének 

napjával Eladó előleg számlát bocsát ki, melynek értéke a szállítás befejezése után készült számla 

összegéből került levonásra. 

A Vevőnek a gépjármű/vek elszállítására, az előleg beérkezésének visszaigazolásától számított 14 

naptári nap áll rendelkezésére. Amennyiben a gépjármű/vek elszállítására a fenti határidőben nem 

kerül sor, úgy Eladó a határidő lejártát követő naptól az elszállítás végleges dátumáig (a szállítás 

napját is beleértve) a gépjármű/vek után tárolási díjat számol fel Vevőnek, amelynek mértéke: 

10.000,-Ft/gépjármű/nap + ÁFA 
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8./ Fizetési feltételek: 

ELADÓ a szállítás napján aláírt szállítólevél alapján állítja ki a végszámláját az elszállított 

darabszámnak, típusnak megfelelően a szerződésben megjelölt vételáron az előleggel csökkentett 

értékben, amelyet különbözet esetén a VEVŐ 8 napon belül átutalással kiegyenlít Eladó Budapest 

Banknál vezetett 10102093-05086903-00000007 számú bankszámlájára. 

 

9./ Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

VEVŐ a szerződés megerősítése érdekében, a szerződés teljesítésének a VEVŐ érdekkörében felmerült 

okból történő meghiúsulása esetén kötbér fizetését vállalja ELADÓ részére az ELADÓ által megküldött 

kötbérértesítő alapján. A kötbér összege a kötbérfizetési kötelezettség beálltakor válik esedékessé. 

 

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben VEVŐ a szerződés teljesítését megtagadja, vagy olyan okból, 

amelyért felelős, a szerződés meghiúsul, vagy az ELADÓ a szerződéstől a 9. pont szerint eláll, vagy azt 

ugyanezen pont alapján felmondja, úgy Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A kötbér 

mértéke a vételár 10 %-a. 

 
10./ A szerződés felmondása és elállás 

ELADÓNAK jogában áll – választása szerint – a szerződést a VEVŐHÖZ intézett írásbeli nyilatkozatával, 

azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől – az érdekmúlás bizonyítása nélkül – elállni, és – 

mindkét esetben – a jelen függelék 8. pontjában meghatározott jogkövetkezményt alkalmazni VEVŐ 

súlyos szerződésszegése esetén.  

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen amennyiben VEVŐ késedelme - a jelen függelék 6. 

pontjában rögzítetteknek megfelelően - a 10 napot meghaladja. 

 

11./ Átadás-átvétel: 

ELADÓ részéről a gépjármű/vek átadás-átvételének lebonyolításában ………………. (telefon: 06-………..), 

jogosult eljárni. 

VEVŐ részéről a gépjármű/vek átadás-átvételének lebonyolításában ……………………… (telefon: 06-
…………………….) jogosult eljárni.  
 

12./ A szerződésben és jelen függelékben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb 

jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés által megkívánt minden írásbeli értesítést a Felek 

mindenkori székhelyének címére kell megküldeni. Az erre a címre ajánlott, tértivevényes 

küldeményként postára adott értesítést a kézbesítés megkísérlését követő harmadik munkanapon 

akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a tértivevény szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen, 

mert a címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, az iratot nem vette át, vagy az átvételt 

megtagadta.  

 

Felek megállapodnak, hogy a szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, 

felmondásával, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező esetleges 

vitáikat megpróbálják békés úton rendezni.  Amennyiben a békés út nem járható, úgy bármely vita 

eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, 

megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével keletkezik, a felek alávetik magukat a Pp. szerint 

hatáskörrel rendelkező, illetékes bíróság döntésének. 
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ÜGYFÉLKAPCSOLATI OSZTÁLY 

OLDALSZÁM: 

 

Szerződő Felek a Szerződés és függelékének aláírásával egyidejűleg vezető tisztségviselőik 

vonatkozásában kölcsönösen kizárják a Szerződésből, illetve annak megszegéséből eredő közvetett és 

következményes károkért való felelősséget, ide nem értve a szándékosan vagy bűncselekménnyel 

okozott, illetőleg az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért fennálló 

felelősséget. 

 

A szerződésben és függelékében foglaltak üzleti titoknak minősülnek, ezért a szerződésben 

foglaltakról harmadik fél számára a felek kifejezett írásbeli engedélye nélkül információt átadni, kiadni 

nem lehet. 

 

13./ Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során, illetve azzal kapcsolatban 

tudomásukra jutó, birtokukba kerülő, illetve egymásnak átadott minden személyes adatot bizalmasan 

kezelnek, valamint kötelezettséget vállalnak arra, hogy megtesznek minden olyan biztonsági, technikai 

és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja. 

 

Szerződő felek kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy a személyes adatok kezelését a hatályos 

jogszabályokban meghatározott követelményeknek, különösen pedig az Európai Parlament és a 

Tanács 2016. április 27.-én kiadott, 2018. május 25.-től hatályos, a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR: 

General Data Protection Regulation – általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) foglalt 

előírásoknak megfelelően végzik, az adatokat a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben és 

időtartamig kezelik, azokat (jogszabályi kötelezettségen alapuló hatósági ellenőrzés, bejelentés – 

különös tekintettel a jelen szerződésben rögzített elszámolási kötelezettségre – ill. bírósági eljárás 

kivételével) harmadik személy felé nem továbbítják 

 

Jelen 3 oldalból, 13 pontból és 2 db mellékletből álló függeléket Felek elolvasás után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, 4 darab eredeti példányban jóváhagyólag aláírták, mely példányokból 2 

példány a Vevőt, 2 példány az Eladót illeti meg. 

 

A szerződés és függelékének elválaszthatatlan mellékletei: 

1. számú melléklet: Pályázati felhívás 

2. számú melléklet: Vevő által benyújtott pályázati lap 

 

Kelt: Budapest, 2020. … … 

 

ELADÓ 
FKF Nonprofit Zrt. 

VEVŐ  

…………………………… 

 


