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    Tárgy: Nyilvános pályázati felhívás  

 

 

 

Nyilvános pályázati felhívás 

 

Arnót Község Önkormányzata pályázat útján értékesíteni kívánja a tulajdonát képező MTZ 

550 Belorusz típusú mezőgazdasági járművet, valamint talajművelő és homlokrakodó 

eszközöket (tárcsa, talajmaró, eke, homlokrakodó adapter és kanál).  

 

 

Gyártmány:     MTZ 550 

Típus:     Belorusz 

Rendszám:     YDS-778 

Gyártási év:     1996 

Műszaki vizsga érvényessége:  2024.04.02. 

Üzemóra állás:        642 óra 

 

 

MTZ traktor  

Homlokrakodó + kanál     

3 fejes eke váz (3 ekefej)     

VOGEL NOOT függesztett V 2 m tárcsa   

Rotációs talajmaró        

        Összesen: bruttó 1.000.000.-Ft 

 

 

A tulajdonjog átírással kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.  

 

A pályázat megjelenésének napja, helye: 2022. április 21. 

Honlap:  www.arnot.hu, Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, Arnót Község facebook oldala. 

 

Pályázat beadási határideje: 2022. május 16. (hétfő) 12.00 óra 

 

Pályázat beadásának helye:  

Arnót Község Önkormányzata, 3713 Arnót, Petőfi Sándor utca 120. 

 

http://www.arnot.hu/
mailto:arnot@arnot.hu
http://www.arnot.hu/


Pályázat beadásának módja: postai úton vagy személyesen benyújtva, zárt borítékban, egy 

példányban. A borítékon kérem feltüntetni: „Nyilvános pályázati eljárás MTZ 550” 

 

A pályázat elbírálásának szempontja: a legmagasabb összegű árajánlat. Amennyiben a 

legmagasabb értékben több azonos összegű ajánlat érkezik, akkor ezen ajánlatok között 

versenytárgyalást alkalmaz az eladó. 

 

Pályázatok elbírálása: a pályázatokat Arnót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

bírálja el. A pályázók a pályáztatás eredményéről írásban kapnak tájékoztatást. 

 

A jármű megtekinthető:  

 

Rácz Roland munkavezetővel történt előzetes egyeztetést követően (46/ 200-560) az Arnót, 

Petőfi Sándor utca 120. sz. alatti telephelyen. 

 

A nyertes ajánlattevő a döntésről szóló értesítés átvételétől számított 5 napon belül köteles a 

vételárat egyösszegben átutalni az eladó OTP Nyrt-nél vezetett 11734004-15348922 számú 

számlájára. 

 

A beadott pályázatnak tartalmaznia kell: 

 

1. ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a pályázati felhívás feltételeinek elfogadására 

vonatkozóan 

 

2. a bruttó ajánlati árat  

 

3. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidő leteltét követő 30 napig 

érvényes az ajánlata. 

 

 

 

Arnót, 2022. április 21.  

       

                                                             

 

                                                      dr. Üveges István  

                                                           polgármester  


