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AJÁNLATI FELHÍVÁS 
(a továbbiakban: Felhívás) 

 
1. A BKV Zrt. (székhely: Budapest, 1980 Akácfa u. 15.) mint ajánlatkérő (továbbiakban: 

Ajánlatkérő) felajánlja megvételre az alábbi használt 10 db eszközt (továbbiakban: Eszköz) 
megtekinthető állapotban. Az Ajánlatkérő jótállási felelősségét kizárja. 
 

2. Az Eszköz átvételével, szállításával felmerülő költségek minden esetben az ajánlattevőt 
(továbbiakban: Ajánlattevő) terhelik. 

 

 

 
3. Megtekintési lehetőség 

 

 
Az Eszköz megtekinthető munkanapokon (8-11 óra között), a lent megadott kapcsolattartó 
(továbbiakban: Kapcsolattartó) közreműködésével a megjelölt tárolási helyen. A megtekintés 
során az érdeklődők személyesen egyeztethetnek a Kapcsolattartóval, tájékozódhatnak az 
átvétel körülményeiről, az Eszköz állapotáról, adatai egyezőségéről, esetleges hiányosságairól, 
hibáiról. 
 
4. Eszközadatok, minimális Bruttó eladási ár (továbbiakban: minimális Bruttó eladási ár), 

tárolási hely, Kapcsolattartó 
 

       

Telephely: 1980 Budapest, Akácfa u. 15. IV. em. 436.szoba 
 

Kapcsolattartó: Wacha Ferencné értékesítő, Tel: 461-6500/11125 
   

sorsz. Készüléktípus IMEI szám megjegyzés 

Bruttó 
minimális 
eladási ár 

Ft 

1. Samsung Galaxy Ace 354330050903064 
Javításra szorul, akkumulátora 
púpos, tartozék nincs 

1 350 

2 Sansung Galaxy Core Prime  355268070351535 
Működésképtelen, javításra 
szorul, tartozék nincs 

1 800 

3. 
Samsung G Core Prime VE NFC 
Készülék Fek 

355268075737597 Működőképes, tartozék: töltő 3 600 

4. 
Samsung G Core Prime VE NFC 
Készülék Fek 

355268075736631 
Működőképes, tartozék. Töltő, 
fülhallgató 

3 600 

5. 
Samsung G Core Prime VE NFC 
Készülék -Feh 

355268070322122 
Működőképes, repedt hátlap, 
tartozék : töltő 

2 700 

6. 
Samsung G CorePrime VE NFC 
Készülék -Feh 

355268070353416 
Működőképes, de akkumulátor 
probléma, kikapcsol magától 
Tartozék: töltő, USB kábel 

2 700 
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7. Samsung S5830 Galaxy Ace i 353632059434848 
Működőképes, tartozék: fekete 
hátlap 

2 700 

 
 
 

5. Ajánlat (továbbiakban: Ajánlat) beadása 

5.1. A vételi Ajánlatot az  
ingoertekesites@bkv.hu 

e-mail címre küldött levélben kell megküldeni a következők szerint: 

Sorszám, megnevezés, bruttó ajánlott vételár (a továbbiakban: Vételár), vevőadatok 
(a továbbiakban: Vevőadatok) 

 
A Vevőadatoknál a következők megadása szükséges: 

 Magánszemély esetében:  
név, lakcím, e-mail cím, telefonszám  

 Cég (ideértve az egyéni vállalkozót is) esetében:  
cégnév, székhely,postacím, adószám, e-mail cím, telefonszám 

 
5.2. Az Ajánlattevő ajánlatában a következő szöveg szerepeltetésével kell, nyilatkozzon az 

Ajánlatkérő számára jelen Felhívással kapcsolatban általa megadott, illetve tudomására 
jutott személyes adatok kezeléséről: 
 

           AZ AJÁNLATBA EZT A SZÖVEGET KELL BEMÁSOLNI! 

„Kijelentem, hogy BKV Zrt. honlapján             
(https://www.bkv.hu/hu/tajekoztatas adatkezelesrol egyeb ingoertekesites?jid=) 
szereplő, a BKV Zrt. által kötendő és megkötött ingóértékesítési szerződésekkel 
kapcsolatos személyes adatkezelési tájékoztatásban foglaltakat megismertem, illetve 
azokat az érdek- és tevékenységi körömben eljáró személyekkel (ide értve különösen a 
munkavállalóimat) is ismertettem. Kijelentem, hogy a Felhívással kapcsolatosan 
tudomásomra jutott személyes adatok vonatkozásában a mindenkor hatályos 
adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően járok el.” 

 
6. Az ajánlati határidő (a továbbiakban: Ajánlati határidő): 2019.08.16. 24.00 óra 

7. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Ajánlattevő vevőként más személyt vagy gazdasági 
társaságot, céget nem jelölhet meg. Ajánlatkérő kizárólag az Ajánlattevő felé értékesít, 
utólagos módosításra nincs lehetőség.  

8. Az eljárás (továbbiakban: Eljárás) lebonyolítása 

Egy Ajánlattevő nem adhat be ugyanarra az Eszközre több érvényes Ajánlatot. Amennyiben 
mégis több Ajánlatot nyújt be, a legmagasabb Vételárat tekintjük érvényesnek. 

8.1. Érvénytelenség 

Ajánlatkérő a benyújtott Ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja 

 ha az Ajánlat az Ajánlati határidő lejártát követően érkezett, 

 ha az Ajánlat határidőben beérkezett, de nem, vagy hiányosan tartalmazza az 
Eszközönkénti/Készletenkénti Vételárat, illetve Vevőadatokat 

 ha az Ajánlatban jelen Felhívás 5.2. pontjában megadott szöveg (a személyes adatok 
kezelésére vonatkozó nyilatkozat) nem szerepel.  

mailto:ingoertekesites@bkv.hu
https://www.bkv.hu/hu/tajekoztatas_adatkezelesrol_egyeb_ingoertekesites?jid
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8.2. Árverseny (továbbiakban: Árverseny) 

Az Eljárás kétfordulós azoknál az Eszközöknél, amelyekre legalább két érvényes Ajánlat 
érkezett. Ezeknél az Eszközöknél az Eljárás második fordulójában az Ajánlatkérő az 
érvényes Ajánlatot benyújtóknak - e-mailben történő értesítés révén - lehetőséget 
biztosít a legmagasabb Vételár, és új Ajánlati határidő közlése mellett második, 
magasabb Ajánlat tételére. Amennyiben az Ajánlattevő ezzel a lehetőséggel nem él, 
akkor az eredeti Ajánlata kerül elbírálásra. 

8.3. Eljárás lezárása 

8.3.1. Az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőt (továbbiakban Nyertes Ajánlattevő) 
Eszközönként határozza meg. Az értékelési szempont kizárólag a Vételár. Az a 
Nyertes Ajánlattevő, aki érvényes Ajánlatában az adott eszközre a legmagasabb 
Vételárat adta. 

8.3.2. Az Árverseny lebonyolítását követően, amennyiben a Vételárak azonosak, az a 
Nyertes Ajánlattevő, akinek a Felhívásra adott Ajánlata korábban érkezett. 

8.3.3. Az Ajánlatkérő csak a Nyertes Ajánlattevőnek küld értesítést (továbbiakban: 
Értesítés) e-mailben, az Ajánlati határidőt, Árverseny esetén az új Ajánlati 
határidőt, követő 10 (tíz) munkanapon belül. 

8.3.4. Az Értesítést követő 5 (öt) munkanapon belül a Nyertes Ajánlattevőnek az 
ingoertekesites@bkv.hu e-mail címre küldött üzenetében közölnie kell, hogy a 
Vételár megfizetését bankkártyával történő fizetéssel, vagy átutalással kívánja-e 
rendezni.  A bankkártyás fizetési igény közlésével egy időben meg kell adni a 
fizetés tervezett napját is.  

8.3.5. Az átutalást választó Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő elkészíti és megküldi az 
Eszköz értékesítésére vonatkozó Számlát. Amennyiben az Ajánlattevő a számlán 
kiállított fizetési határidőn belül a Vételárat nem fizeti meg, illetve bankkártyával 
történő fizetési igény esetén, az Ajánlattevő a 7.3.4. pontban általa megadott és 
ennek alapján az Ajánlattevő és az Ajánlatadó által közösen megegyezett fizetési 
időpontot követő 2 (kettő) munkanapon belül nem teljesíti fizetési 
kötelezettségét, akkor ezt az Ajánlatkérő az Ajánlattól való elállásnak minősíti, és 
ezt követően az Ajánlatkérő jogosult a második legmagasabb érvényes Vételárat 
adó Ajánlattevőnek értékesíteni az Eszközt/Készletet. 

8.3.6. Az Ajánlattevőnek a Vételár megfizetését követően, 5 (öt) munkanapon belül az 
Eszköz/Készlet elszállításáról gondoskodnia kell. 

 
9. Az Ajánlatkérő Felhívása értékesítési kötelezettséget nem keletkeztet az Ajánlatkérő számára, 

és az Ajánlatkérő jogosult a Felhívást bármikor visszavonni, illetve az Eljárást indokolás nélkül 
eredménytelenné nyilvánítani. Az elbírálás egyedileg történik, és az Ajánlatkérő jogosult az 
eljárás részleges eredménytelenségének megállapítására is. 
 
 

Budapest, 2019. augusztus 07. 
           BKV Zrt. 
              Értékesítési Csoport 

mailto:ingoertekesites@bkv.hu

