
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉSRE 2022. 

 

Tisztelt Ajánlattevő! 

A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon (6600 Szentes, Kováts Károly utca 3.) az 
üzemeltetésében lévő alábbi, feleslegessé vált gépjárművét a www.szentes.hu és a 
www.parkerdo.hu honlapokon, nyilvános hirdetés útján értékesíti. 

LFT733 gépjármű adatok 

Gyártmány: Ford 
Típus: FDF6 
Kereskedelmi leírása: Transit Kombi 
Gyártás éve: 2008. 
Forgalomba helyezés 

időpontja: 
2008.07.31. 

Motor hengerűrtartalom: 2198 cm3 
Motor teljesítmény (kW): 103 
Üzemanyag fajta: gázolaj 
Környezetvédelmi besorolás: 10 
Saját tömeg: 2063 kg 
Együttes tömeg: 3000 kg 
Alvázszám: WFOSXXTTFS8C28945  
Motorszám: PGFA8C28945  
Szállítható személyek száma: 9 
Forgalmi engedély száma: MJ13468 
Törzskönyv száma: 387528I 

 

Gépjármű szerviz adatok 

Km óraállás: 170 051 
Utolsó szerviz időpont: 2022.07.12. 
Műszaki érvényesség: 2024.07.31. 

 

Megjegyzés: 
• Légkondícionáló működőképes 
• Központi zár működőképes 
• Motorhiba 
• Kuplung hiba 
• Trélerrel szállítható 



 



Helyszíni megtekintésre munkanapokon 8-tól 15 óráig van lehetőség telefonos egyeztetést 
követően az alábbi címen: 6600 Szentes, Kováts Károly utca 3. 

Kapcsolat: Bíró István gépkocsivezető (+36 70 411 6972) 

Kukovecz Erzsébet gondnok (+36 70 942 6838) 

 

Aláírással/cégszerű aláírással ellátott ajánlatát az ajánlattétel tárgyának és értékének 
pontos megjelölésével, zárt borítékban, személyesen, vagy postai úton a következő címen 
adhatja le: 

Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 

6600 Szentes, Kováts Károly utca 3. 

Az ajánlattétel végső határideje: 2022. december 16. 08.00 óra 

A pályázatok elbírálásának határideje 2022. december 20. 

 

További fontos információk: 

A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon fenntartja magának a jogot, hogy a legmagasabb 
ajánlatot tevővel, valamint a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén, a soron következő 
legmagasabb ajánlatot adó ajánlattevővel kössön szerződést, az ajánlatkérést módosítsa, 
visszavonja, a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, a folyamatot többfordulóssá 
minősítse. 

Az eljárás eredménytelenné nyilvánítása, illetve a szerződéskötés elmaradása miatt az 
ajánlattevő semmiféle jogcímen kárigényt nem érvényesíthet. 

A pályázati eljárás eredménytelen amennyiben: 

• nem érkezik érvényes ajánlat, 

• a pályázatok nem felelnek meg a kiírásban levő feltételeknek, 

• új pályázat kiírása szükséges, vagy 

• a legjobb érvényes ajánlat elfogadása jelentős vagyonvesztéssel járna. 

 

A pályázat nem érvényes, ha az ajánlattételi nyilatkozat kitöltése nem megfelelő, nem 
egyértelmű, vagy hiányos. 

 

Szerződés 

A nyertes ajánlattevő az adásvételi szerződés aláírásával egy időben, vagy azt megelőzően 
átutalással fizeti meg a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 11735043-15761938 (OTP Bank 
Nyrt. Szentes) bankszámlaszámára a gépjármű ellenértékét. A szerződés aláírásának napján, 
de azt követően legkésőbb 15 napon belül történik meg a gépjármű birtokba-adása. 
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