Árverési hirdetmény, vasúti pályák javítása, karbantartása során keletkező több helyszínről elsz
MÁV-csoport (https://www.mavcsoport.hu)

Árverési hirdetmény, vasúti pályák javítása, karbantartása során keletkező
több helyszínről elszállítható fémhulladék anyagok értékesítésére
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
(iktatószám: 9444/2022/SZK)
Megbízás alapján a Magyar Állam nevében eljárva, a MÁV Zrt.
(1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.)
(a továbbiakban: Árvereztető),
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) és az állami vagyonnal való gazdálkodásról
szóló 254/2007 (X. 4.) Kormányrendelet (továbbiakban: Vhr.) szabályai alapján
nyilvános árverés
keretében értékesíteni kívánja a Magyar Állam tulajdonában és a MÁV Zrt. vagyonkezelésében lévő, a Pályavasúti
Üzletág területén tárolt, vasúti pályák javítása, karbantartása során keletkező, több helyszínről elszállítható, 1. sz.
mellékletben szereplő különféle (oh=ócska hulladék megjelölése)
fémhulladék anyagokat.

1. Árverés tárgya:
Csomag
sorszáma

Telephely

Összmennyiség

1.

PROVIX HÍD Kft. Csepeli 318 tonna
telephely

Kikiáltási ár (nettó)

Árverési biztosíték Terve
licitlé

29 520 000 Ft

3 000 000 Ft

Csomagon belüli részmennyiségre ajánlat nem tehető, a csomagra, mint egységes egészre lehetséges licitálni a
megfelelő licitlépcső alkalmazásával.

Teljesítés helye: a MÁV Zrt. hálózata, ezen belül a konkrét teljesítési hely az árverési
hirdetmény 1. sz. vonatkozó mellékletében került meghatározásra.
Az Árvereztető egy helyszíni csoportos megtekintést tart, melynek időpontja:
Csomag sorszáma
Telephely
1.

PROVIX HÍD Kft. Csepeli telephely

Helyszíni megtekintés
2022.06.10.

A pontos találkozási időpont, helyszín és a bemutatási sorrend az előzetes regisztráció után kerül
meghatározásra. Az ajánlattétel egyik feltétele az adott csomaghoz tartozó valamennyi helyszíni
csoportos megtekintésen történő részvétel és a körülmények megismeréséről szóló 7. sz. nyilatkozat
megtétele!
A helyszíni csoportos megtekintéshez előzetes regisztráció szükséges.
Helyszíni csoportos megtekintés regisztráció határideje:
2022. június 8. 10:00 óra
1. oldal (összes: 2)
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Kiírás dátuma: 2022. május 31. kedd, 13.00
Leadási határidő: 2022. június 13. hétfő, 10.00
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