
Ajánlattételi dokumentáció 

 

Audi A4 típusú NCP-534 forgalmi rendszámú 

 

használt személygépjármű értékesítésére 

 

 

Az Országos Roma Önkormányzat Hivatala (1074 Budapest, Dohány u. 76.) nyílt 

hirdetményes eljárás útján értékesíteni kívánja a tulajdonában lévő, Audi A4 típusú NCP-534 

forgalmi rendszámú személygépjárművet.  

 

1. Ajánlatkérő megnevezése:  

   Országos Roma Önkormányzat Hivatala 

 

2. Ajánlatkérő címe, elérhetősége: 

   címe: 1074 Budapest, Dohány u. 76. 

   telefonszáma: (1) 322-8903 

   e-mail: titkarsag@oronk.hu  

 

3. Ajánlatkérő kapcsolattartója: 

 

 Szántó Emese pénzügyi munkatárs 

 

4. Az értékesíteni kívánt vagyontárgy leírása (gépjármú műszaki adatai): 

 

 Forgalmi rendszám: NCP-534 

 Gyártmány: Audi 

 Típus: A4 

 Kivitel/ajtók/ülések: LIM/4/5 

 Színe: Fekete 

 Hengerűrtartalom: 1968 cm3 

 Teljesítmény: 110 KW 

 Motortípus: Diesel 

 Gyártási év: 2015 

 Euro norma: EURO V 

 Váltó: 8 fokozatú Automata- fokozatmentes 

 Össztömeg (kg): 2065 

A jármű ismertetése: A jármű további műszaki és egyéb a jármű állapotára vonatkozó adatokat 

az ajánlattételi felhívás mellékletét képező műszaki szakértői vélemény tartalmazza. 

5.  Az értékesíteni kívánt személygépjármű megtekinthetőségének ideje, helye:  

A személygépjármű a szanto.emese@oronk.hu e-mailen történő előzetes egyeztetést követően 

tekinthető meg.  

 

 

 

mailto:titkarsag@oronk.hu


6. Az ajánlattételi dokumentáció beszerzésének helye, feltételei: 

  az www.oronk.hu honlapról letölthető. 

7.  Az ajánlat összeállításával kapcsolatos költségek viselésére vonatkozó előírás nincs. 

8. Az ajánlat tartalmi és formai követelményei: 

Az ajánlatot a jelen dokumentáció mellékletét képező ajánlattételi adatlap („Ajánlat az AUDI 

A4 típusú NCP- 534 forgalmi rendszámú személygépjármű értékesítésére”) kell benyújtani, 

egy eredetei példányban lezárt, sérülésmentes borítékban. 

 

A borítékra kérjük ráírni: 

„Audi A4 típusú NCP-534 forgalmi rendszámú személygépjármű értékesítése” 

 

9. Az ajánlat benyújtásának módja, helye, határideje: 

Az ajánlatokat postai úton juttathatja el az Ajánlatkérő címére: 

- Országos Roma Hivatala (1074 Budapest, Dohány u. 76.) 

- Beérkezés határideje: 2022. június hó 2 nap 12:00 óra 
 

 

10. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 

- Helye: Országos Roma Hivatala (1074 Budapest, Dohány u. 76.) hivatalos helyiségében 

- Ideje: 2022. június hó 2 nap 12:00 óra 

 

11. Az ajánlatok érvényességének feltételei: 

-  az „Ajánlat az AUDI A4 típusú NCP- 534 forgalmi rendszámú személygépjármű 

értékesítésére” című adatlap kitöltése, aláírása, és határidőben történő beérkezése. 

- az ajánlati ár minimum 3.641.000- Ft, azaz hárommillió hatszáz negyvenegyezer 

forintban történő meghatározása. 

 

12. Az ajánlatok bírálatának szempontrendszere, az értékelésének módja: 

Az Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat a legmagasabb összegű ajánlat alapján értékeli. 

 

13. Az ajánlatok elbírálásának határideje: 

- 2022. június hó 2 nap 12:00 óra 
 

14. A szerződéskötés határideje: 

A szerződést a pályázat elbírálásáról történt értesítést követően a lehető legrövidebb időn, de 

legfeljebb hatvan napon belül kell megkötni. 
 

15. A személygépjármű induló vételára: 

3.641.000,-Ft azaz hárommillió hatszáz negyvenegyezer forint. 

 

16.  A versenyeztetés lebonyolításának rendje: 

Az ajánlattételi dokumentációban nem szabályozott kérdésekben az Országos Roma 

Önkormányzat Közgyűlése által a 27/2019. (02.04) számú Közgyűlési határozattal elfogadott 

az Országos Roma Önkormányzat, az Országos Roma Önkormányzat Hivatala, valamint a 

kapcsolódó költségvetési szervek vagyongazdálkodási szabályzatában foglaltak az irányadóak.  

 

http://www.oronk.hu/

