SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

HIRDETMÉNY
A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
VAGYONKEZELÉSÉBEN ÉS A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ÜZEMELTETÉSÉBEN LÉVŐ MÁTÉSZALKA
HIVATÁSOS TŰZOLTÓ PARANCSNOKSÁGON LÉVŐ ~ 40m 3 MENNYISÉGŰ NEMES
NYÁRFA ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Szabolcs
MKI) az állami vagyon vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) kormányrendelet
előírásaira tekintettel az alábbi faáru értékesítését hirdeti meg.
A kitermelt fák paraméterei:

Fafajta megnevezése:
nemes nyárfa
Értékesítendő mennyiség tömege: ~40 m3
Darabolt vastag rönk:
vastag rönk 250 cm hosszú (+5 cm túlméret) 26 cm átmérő
felett
Darabolt vékony rönk:
vékony rönk 250 cm hosszú (+5 cm túlméret) 18-25 cm
átmérő között
Minimális ár:
vastag rönk 16.000,- Ft /m3+ ÁFA
vékony rönk 15.000,- Ft/m3 + ÁFA
Telephely:
4700 Mátészalka, Alkotmány út 1.
Telefon:
06-42-594-609
Kapcsolattartó:
Venczel Viktor, tű. százados, kiemelt főelőadó

Vételi ajánlat megtétele:
A vételi ajánlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
titkárságára (4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5.) kell – személyesen vagy tértivevényes levélben
(dupla boríték, és címzésre rá kell írni: „Eredeti címen kézbesítendő”),– benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni „Ajánlat fa megvételére (Mátészalka HTP)”
1. A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell:
a)
Az ajánlati nyilatkozatot (honlapról letölthető), mely tartalmazza

az ajánlattevő személyes adatait,

a nyilatkozatot, hogy a kitermelt fát megtekintette, ajánlatát ennek
ismeretében teszi,

bruttó ajánlati árat,

a nyilatkozatot az ajánlati kötöttségről: az ajánlattevőnek vállalnia kell,
hogy ajánlatát a benyújtástól kezdődően legalább 60 napig fenntartja,
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az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy ajánlata benyújtásának
időpontjában nincs lejárt határidejű tartozása sem a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság sem a Szabolcs-Szatmár-Bereg
MKI felé.
30 napnál nem régebbi köztartozás mentességről igazolás.

b)
Magánszemély esetén:
Jogi személy esetén:

Egyéb jogi személy esetén:
Egyéni vállalkozó esetén:

személyi igazolvány vagy útlevél vagy új típusú,
kártya formátumú gépjárművezetői engedély
másolata
30 napnál nem régebbi eredeti vagy a www.ecegjegyzek.hu honlapról kinyomtatott cégkivonat
vagy a folyamatban lévő cégbejegyzést igazoló
cégbírósági dokumentum másolata. Minden esetben a
képviseletre jogosult személy aláírási címpéldánya.
A bírósági nyilvántartásba vételről szóló eredeti
okirat
Egyéni vállalkozói igazolvány másolata vagy az
egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének
bejelentéséről szóló okirat másolata vagy hatósági
bizonyítvány az egyéni vállalkozók nyilvántartásának
adattartalma alapján vagy az egyéni vállalkozók
nyilvántartásából kinyomtatott kivonat.

A vételi ajánlatot tevőnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az értékesítésre kínált
kitermelt fák természetbeni állapotát és fellelhető lényeges információit megismerje. A kitermelt
nemes nyárfák megtekinthetőek a Mátészalkai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságon (4700
Mátészalka, Alkotmány út 1.), a kapcsolattartóval telefonon történt előzetes egyeztetés alapján.
Az ajánlatokat eredeti aláírással kell ellátni!
Az ajánlatok beérkezési határideje: 2019.07.01. - 16:00
Az ajánlatok bontásának ideje és helye: 2019.07.02. - 13:00, 4400 Nyíregyháza Erdő sor 5.
Az ajánlatok értékelésének határideje: 2019.07.02. - 16:00
A nyertes értesítésének módja, határideje: Az ajánlattételen megadott e-mail címre,
2019.07.03. - 12:00
A Szabolcs MKI a jogát fenntartja arra, hogy a hirdetményt indoklás nélkül visszavonja.
A kitermelt mennyiséget csak egyben, válogatás nélkül lehet megvásárolni!
A szerződés megkötése:
Az adásvételi szerződés megkötésére az érvényes ajánlattételt követő 30 napon belül kerül sor.
Vételár kiegyenlítése:
A vételárat a vevő a számla kiállítását követő 8 napon belül köteles egy összegben megfizetni a
Szabolcs MKI Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00283676-00000000 számú
számlájára. Az elszállításra csak a teljes vételár kiegyenlítése után van lehetőség.
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A vevőnek a kitermelt fát a vételár hiánytalan megfizetését követő 5 napon belül el kell
szállítania!
Érdeklődni a 06-42-594-609-as, telefonszámon, személyesen ügyfélfogadási időben, vagy a
szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu e-mail címen lehet.
Nyíregyháza, elektronikus időbélyegző szerint.

Varga Béla tű. ezredes
tűzoltósági főtanácsos
igazgató
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____________________________________________________________________________________________
Cím: 4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5.
Telefon: +36(42) 594-609 Fax: +36(42) 404-425
E-mail: szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu

