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A 2018125. szdmi helyi tan6cs 6rtelmdben, Maksa kozs6g Polg6rmesteri
Hivatala, 354. szdm alatti szdkhelydn, zart borit6kos nyilt verscnyt6rgyal6st
szerYez a kozs6g mag6nvagyon6t kepezo 12.500 rn' bcltclcl< birbeadasa
c61j6bol.
I. A szerzodo fel 6ltal6nos adatai: Kov6szna megye, Maksa Kozs6g, 354.

szdm alatti szdkhellyel, ad6-nyilv6fiart6si sz6m 42017 40, tellfax sz6m:
0267-345721,e-mailcim:g*oglpngmpAg,Q-a@.y_ah.oq,p.otx.

A szerzodes tirgydra rorutt oro altal6nos adatok: Mal<sa-l]esenyo
topartjttn, a 120. dr.iloben, 58312^ parcell6n azonositott, a kozsdg
magiinvagyon6t kepezo 12.500 -' belt.lek b6rbead6sa. Berbead6si
idotartam: of 6v, napoz6s, sport, kikapcsolodSs 6s szorakoz|si ovezet
ldtesit6se cdlj6b5l.

III. A r6szv6telhez szriks6ges iratok:
l. a pdlyizo torvenves k6pviseloj6nek szem6lyazonosit6 okrn6nyai
(fenym6solat)
2. hitelesitett kdpviseleti megbiz6s (eredeti)
3. apdlydzo cegbejegyz6sdnek tanusitvinyalmikoddsi engedelye (fenyrn6solat)
4. banki hitellevdl, (eredeti)
5. Kov6szna Megyei P6nziigy Hivatal 6ltal kibocs6itott adotigyi bizonylat,
(eredeti)
6. Maksai Polg6nnesteri Hivatal adorigyi bizonylata, (eredeti)
l. aKovdszna Megyei P6nzi.igyi Hivatal elismervdnye (eredeti)
8. a l{ovdsznq megyei cdgb[r6sdg elismervdnye (fenym6solat)
9. a tenderfiizet ds r6szv6teli garancia kifizet6s6t igazol6 nyugta, (credeti)
10. Araj6nlSsi nyilatkozatds megval6sitasi ibra. t

IV. A 26ft borit6kos nyilt versenyt6rgyal6son reszt vehetnek romdn,
Rom6ni6ban bejegyzett ktilfcildi jogi szem6lyisdggel rendelkez6 cigek, melyek
nem esnek a 8512006 fizetdsk6ptelensigi torv6ny itltal eloirl esetci alir
(fizetdskeptelens6gi elj6r6s, nincs feisz6mol6s alatt, nincs felfluggesztvc a
tev6kenysdgtik r6szben vagy teljes eg6sz6ben, stb.)
A versenyt6rgyal6son nem vehetnek rcszt ugyanazon rigyvezeto/enged elyersl
szemd I y 6l tal k6pvi se ltlme g bizott c 6geW szem6 I yek

V. A tender firuet ira:100 lei. A rdszvdteli garancia: 900 lei.
A zdrt borit6kos versenyt6rgyal6s indul6si 6rtdke: 0,74 leilm2 lev (0,16
eurollm2 lev).

II.



VL PiiyinatI naptdr:
1. A reszvdtelhez sztiks6ges iratcsom6t a hirdetes megjelendsenek
idopontj6t6l-2018. jrinius 28-6n, 14,00 6r6ig lehet letenni a Maksai
Polg6rmesteri I{ivatal iktat6j 6ba.

2.Az ajdnlatok elbir6l6sa 2018. jirnius 29*en, 11,00 6rakor keri.il sor a
maksai Polg6rmesteri I{ivatal gyrildsterm6ben.
3. A versenytdrgyal6s csak abban az esteben drv6nyes, ha legkevesebb 2

0<6t) 6rv6nyes ajinlat teljesfti a r6szv6teli felt6teleket.

VII. A nyilt versenyt6rgyal6s dokument6ci6ja, ir6sos k6res alap.ian szerezheto
be.

vI[. .Tov6bbi inform6ciokdrt Maksa kozs6g jegyzojenel vagy a 0267 -
3 457 21 -es teleflonsz6mon lehet 6rdeklodni.


