
 

 
 
 

ÁRVERÉSRŐL SZÓLÓ HIRDETÉS 

 
Az aktualizált, utólagosan módosított és kiegészített, a közintézmények tulajdonában lévő javak 
fizetés nélküli közvetítéséről és értékesítéséről szóló 841/1995. sz. Kormányrendelet előírásai, 
valamint Kézdivásárhely Helyi Tanácsának 42/2018 számú határozata értelmében, 
KÉZDIVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS, székhelye Gábor Áron tér, 24 szám, Kézdivásárhely, 
Kovászna megye, 2018.06.25 napján nyilvános kikiáltásos árverést szervez 13:00 órától a 
Kézdivásárhely megyei jogú város tulajdonában lévő nem működőképes, megrongálódott állapotban 
lévő, illetve használatból kivont állóeszközök eladása céljából, a következőknek megfelelően: 

1. Mezőgazdasági traktor, gyártmány MIJA MT-12 1D, forgalmi rendszám CV-01-YCI, gyártás 
éve 1995, kikiáltási ár 759 euro. 

2. Személygépkocsi M1, gyártmány ARO 243 D, forgalmi rendszám CV-06-KPH, gyártás éve 
1998, kikiáltási ár 1.222 euro. 

3. Személygépkocsi, gyártmány DAEWOO MATIZ, forgalmi rendszám CV-04-CKO, gyártás éve 
2006, kikiáltási ár 675 euro. 

4. Szeméttömörítő gép, gyártmány AB 12.130 F, forgalmi rendszám CV-03-RRX, gyártás éve 
2001, kikiáltási ár 3.186 euro. 

5. Szeméttömörítő gép (forgatható), gyártmány UBEMAR AGR-12, forgalmi rendszám CV-01-
ZCB, gyártás éve 1995, kikiáltási ár 2.746 euro. 

 
Az ajánlatban szereplő eladási árak nem tartalmazzák az áfát. 

Az árverési lépés 100 lej. Az odaítélési ár a legnagyobb ajánlott ár.  
 
Az árverésen bármilyen vásárlási potenciával rendelkező természetes vagy jogi személy részt vehet, 
aki az ajánlattétel határidejéig benyújtja a következő dokumentumokat: 
 
a) Írásbeli kérés az árverésen való részvételi szándékra vonatkozóan; 
b) Nyugta 50 lej értékű részvételi díj, valamint 200 lej értékű részvételi garancia kifizetéséről. 
c) A Cégbíróság által kibocsájtott bejegyzési okirat másolata és az adószám, a román jogi személyek 
számára, valamint személyi igazolvány a természetes személyek számára. 
 
Az árverésen való részvételi dokumentumokat a következő időpontig lehet benyújtani: 2018.06.18, 
15:00 óra, a hivatal iktatójába (3-as iroda). 
 
A nem megvásárolt javakra vonatkozóan az árverés a következő időpontokon megismétlődik: 
2018.07.02, 13:00 órakor és  2018.07.09, 13:00 órakor, a 841/1995 Korm. rendelet előírásai 
értelmében.  

Az eladáson kínált ingó javakhoz való hozzáférés a látogatási szándék írásbeli közlésének alapján 
történik, amelyet a +40 267 361 652 faxszámon, vagy közvetlen a kézdivásárhelyi Polgármesteri 
Hivatalhoz küldenek.   
 
A kikiáltásos nyilvános árverés pályázati feltételei a www.kezdi.ro oldalon találhatók, kiegészítő 
információkért hívjon minket a +40 267 361 974 int. 130 telefonszámon. 


