Hirfletö-nielléklet az „Erdészeti Lapok" 1879. éri l füzetéhez.
WGT Az „Erdészeti Lapok" mellett mérsékelt közlési díjért
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak.
Díjszabályzat. Az első negyven (40) soréit soronként negyven
(40) krajczár, az erre következő busz (20) sorért, illetőleg a 41 egész
60-ik sorig, soronként harmincz (30) krajczár, mig a 60-ik soron
felül következő minden sorért egyenként husz (20) krajczár számíttatik.
Táblázatok nyomdai szabály szerint kétszeres árral számittatnak.

Pályázati hirdetmény 3 3 . 0 0 0 köbméter
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12.770 szám. A magyar kir. államvasutak északi vonala részére
1879. évi augusztushó 1-től 1882. évi márcziusbó végéig terjedő
időtartam alatt az alábbi táblázatban foglalt tüzifamemiyiség szüksé
geltetik, és pedig :
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mely tüzifamennyiség az alábbi feltételek szerint s a táblázat
ban kitett határidők alatt szállítandó.
1. A szállítás a 24.722/1876. szám alatti általános anyagszállí
tási és a tűzifára vonatkozólag 4093/1877. szám alatt fennálló külön
leges feltételek értelmében eszközlendő.
Ezen szállítási feltételek a pályázati határidőig az anyagszerkezelési szakosztálynál (Budapest, sugár-út, 82. szám, III. emelet),
naponként a hivatalos órákban megtekinthetők, vagy a megállapított
vételár lefizetése mellett megszerezhetők.

Mindegyik ajánlóról feltételeztetik, hogy eZefl szállítási feltétele
ket jól ismeri és azokat egész terjedelmükben elfogadja.
2. Az általános szállítási feltételek 11. §. b) pontja értelmében
köteles szállító egyes részletmennyiségek egy negyedénél többet vagy
kevesebbet is szállítani.
3. A fentebbi táblázatban kitett szállítási határidők pontosan
megtartandók, és ellenkező esetben az általános szállítási feltételek
13. §-ban foglalt idevágó határozatainak érvénybe hagyása mellett,
késedelmes szállításnál egy köbméter, és egy nap után ö t krajczár
bírság állapittatik meg.
4. A szállítás a m. k. államvasutak északi vonalának bérmentve
valamely állomására eszközlendő, illetőleg bérmentve több állomásra
is eszközölhető.
A szállítási helyek az ajánlatokban pontosan kitecndők.
5. Az 50 kros bélyeggel ellátott és bepecsételt ajánlatok ezen
felirattal :
„ajánlat 12.770/1879. számhoz''
1879. évi májushó 31-ének déli 12 órájáig a vezértitkárságnál (Buda
pest, sugár-út, 82. szám, I. emelet) beterjesztendő, vagy posta utján
beküldendő.
Bánatpénzképen az ajánlott, értéknek 5%-léka készpénzben,
vagy állami letétekre alkalmas, a napi árfolyamnál 10%-lékkal lejebb
számított értékpapírokban 1879. évi május 30-ának déli 12 órájáig
a m. kir. államvasutak budapesti főpénztáránál leteendő.
Az árak köbméterenként bérmentve a m. k. államvasutak északi
vonalának valamely állomására teendők.
Megengedtetik az egész kiivott mennyiségre, vagy bármely tetszés
szerinti részletmennyiségre ajánlatot tenni.
Ezen feltételektől eltérő ajánlatok, továbbá olyanok, melyek nem
a kitűzött határidőben érkeznek vagy táviratilag tétetnek és végre
olyanok, melyekért az előirt bánatpénz le nem tétetett, figyelembe
nem vétetnek.
A m. kir. államvasutak igazgatósága fentartja magának a jogot,
hogy az ajánlók között, tekintet nélkül az árra, szabadon választhasson,
továbbá, hogy az ajánlott mennyiségből tetszés szerinti részmennyiség
szállítását engedhessen át, és végre, hogy a czél elérésére másféle
intézkedéseket tehessen. — Budapesten, 1879. május havában.
A m. kir. államvasutak igazgatósága.

