Ingatlan értékesítési versenytárgyalási hirdetmény
Uraiújfalu Községi Önkormányzat (Uraiújfalu, Szentivánfa u. 46.) nyilvános versenytárgyalási
eljárásban felkínálja értékesítésre a Répcelak, Ifjúság u. 6. A. lph. I. em 2. alatti, 287/3/A/6
hrsz-ú, társasházi lakás megnevezésű, 35 m2 alapterületű ingatlanát, melyre ezúton
versenytárgyalást hirdet.
Az ingatlan értékesítési indulóára: 11.000.000,- Ft (ÁFA mentes)
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2019. augusztus 23. 13.00 óra
Az ajánlatot zárt borítékban, 2 példányban kell benyújtani az alábbi címre személyesen, vagy
levélben:
Uraiújfalu Községi Önkormányzat 9651 Uraiújfalu, Szentivánfa u. 46.
A borítékra rá kell írni: Vételi ajánlat önkormányzati lakásra.
A versenytárgyalás időpontja: 2019. augusztus 27. 9.00 óra
A versenytárgyalás helye: Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme 9651
Uraiújfalu, Szentivánfa u. 46.
Az Önkormányzat a versenytárgyalási felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt határidőig
indoklás nélkül visszavonhatja.
Az Önkormányzat a versenytárgyalási eljárást indokolás és jogkövetkezmények nélkül
eredménytelennek nyilváníthatja.
Az ajánlatok benyújtásának feltételei:
1. Az ingatlan adás-vétele során, az általános jogszabályokon (a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény) kívül
alkalmazni kell Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az
Önkormányzat vagyonáról szóló 9/2012. (III. 23.) önkormányzati rendeletét is.
2. Amennyiben a versenytárgyalási felhívásra kettő, vagy több érvényes ajánlat érkezik,
nyilvánosan lefolytatott együttes versenytárgyalást tartunk, amelyen csak az érvényes
ajánlatot tevők vehetnek részt.
3. A versenytárgyalásra egyfordulós eljárásban kerül sor
4. A versenytárgyaláson csak
- természetes személy valamint
- olyan, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §. (1) bekezdése
szerinti átlátható szervezet
vehet részt, aki/amely határidőben érvényes ajánlatot adott és nyilatkozik arról, hogy
legalább az indulóár erejéig rendelkezik a vételárral.

5. Licitálni személyesen vagy legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazással lehet.
6. A versenytárgyalás addig folytatódik, míg az ingatlanra ajánlatot tesznek.
7. Ha nincs több ajánlat az ingatlanra, a versenytárgyalás során legmagasabb vételárat
ajánló szerez jogot az adás-vételi szerződés megkötésére.
8. Az indulóár legfeljebb az ingatlanról készült ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő
10.500.000.- Ft összegig csökkenthető.
9. Ajánlattevő vállalja, hogy az ajánlatok elbírálásától számított 5 napon belül az ingatlan
megvásárlására előszerződést köt, melyben 1.000.000.-Ft összegű foglaló kerül
kikötésre.
10. Az ajánlattevő ajánlatához a benyújtási határidő lejártától számított 60 napig kötve van
- kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a nyertes ajánlattevővel szerződést köt, vagy
az ajánlattevőkkel írásban közli, hogy az eljárást eredménytelenek minősíti.
11. A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a
versenytárgyalási eljárás soron következő helyezettjével kössön szerződést.
12. Az ajánlatot zárt, cégjelzés nélküli, az adott eljárásra utaló jelzéssel „Vételi ajánlat
önkormányzati lakásra " ellátott borítékban 2 példányban (1 db eredeti és 1 db másolati
példány) kérjük benyújtani személyesen az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatalba
vagy oda postai úton eljuttatni.
13. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
-

az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a versenytárgyalási felhívás feltételeinek
elfogadásáról;

-

az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges adatokat: pályázó magánszemély
esetében a pályázó családi és utónevét, leánykori családi és utónevét, születési évét,
anyja nevét, lakcímét, személyi azonosítóját, adószámát, továbbá pénzintézeti
folyószámlaszámát, statisztikai számjellel rendelkező szervezet esetében a szervezet
megnevezését, székhelyét, törzsszámát, valamint 30 napnál nem régebbi eredeti
cégkivonatát, a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát, valamint pénzintézeti
bankszámlaszámát;

-

ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy legalább az indulóár erejéig rendelkezik a
vételárral.

Az eljárással, valamint az értékesítendő ingatlannal kapcsolatban további információ kérhető:
Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatalban személyesen, telefonon (tel.: 95/345-122),
vagy e-mail-ben (e-mail cím: onkormanyzat.ujfalu@repcenet.hu).

