
Pályázati Hirdetmény

A(z) Portfolió Kft. (cégjegyzékszám: 14 09 000928, székhely: 7400 Kaposvár, Virágfürt utca 21.,
levelezési cím: 7400 Kaposvár, Virágfürt utca 21.), mint a(z) Water-Fer Kft „f.a” (cégjegyzékszám:
01-09-275695, székhely: 1076 Budapest, Garai utca 16. fszt em. 4) Szekszárdi Törvényszék 

. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. június 7. napján11.Fpk.57/2016/5
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.
A pályázat adatai:

 A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1034030

 A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2018. június 22. 12 óra 00 perc
 A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. július 9. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 148 110 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának
határidejéig a kikötött bánatpénzt, Dr. Gálosi Vera ügyvéd Unicredit Bank Zrt-nél vezetett
10918001-00000061-53350018 számú letéti számlájára kell befizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott
pályázathoz mellékelendő! A befizetendő bánatpénz (ajánlati biztosíték) a nyertes pályázónál a
vételárba beszámít, a többi pályázónak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül
visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó akkor vesztheti el, ha
érdekkörében felmerülő okból a szerződés nem jön létre, vagy a vételárat az előírt határidőben
nem fizeti meg.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1., HTUBN8 Fűrészszalag-hegesztő gép, 2012-es évjárat Megjegyzés: Közepes teljesítményű
berendezés tartozékaival, 4db fémipari fűrész szalaggal (első értékesítési kísérlet) Becsérték:
779.700,- Ft
2., HTPP600F Univerzális szerszámélező, 2012-es évjárat Megjegyzés: Köszörűgép tartozékaival
(első értékesítési kísérlet) Becsérték: 892.500,- Ft
3., HTP11 Univerzális szerszámélező, 2012-es évjárat Megjegyzés: Köszörűgép hiányos
tartozékokkal (első értékesítési kísérlet) Becsérték: 360.000,- Ft
4., Fűrésztárcsa-élező gép, 2012-es évjárat Megjegyzés: Komplett, tartozékaival (első értékesítési
kísérlet) Becsérték: 930.000,- Ft

A felszámoló nyilatkozik, hogy a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti
értesítés megtörtént. A minimálár megállapítása a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2)
pontja szerint történt, melyet a Korm. rendelet (2a) bekezdésében megjelölt személyek írásban
nem elleneztek. 

A pályázatban szereplő vagyonelemek minimálára:

https://eer.gov.hu/palyazat/P1034030


1. vagyontárgy: 779.700 Ft, a becsérték 100%-a
2. vagyontárgy: 892.500 Ft, a becsérték 100%-a
3. vagyontárgy: 360.000 Ft, a becsérték 100%-a
4. vagyontárgy: 930.000 Ft, a becsérték 100%-a

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 962 200 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 962 200 forint.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Gépipari eszközök
 Típus: Ipari gép

 Tehermentes: nem zálogjog, végrehajtási jog
 Mennyisége: 4 db

 Becsérték: 2 962 200 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Megtekintés a pályázat
benyújtása előtt, Koncz Ádám felszámolóbiztosnál a +36-20-472-5618-as mobilszámon, illetve az
EÉR felületén egyeztetett időpontban lehetséges.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét Dr. Gálosi Vera ügyvéd
Unicredit Bank Zrt-nél vezetett 10918001-00000061-53350018 számú letéti számlájára kell
átutalni, legkésőbb adás-vételi szerződés megkötése napjáig.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől
számított 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak
szerint. A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgyak elszállításáról
a vevő maga gondoskodik saját költségére. Az átvétel helyszíne Bonyhád.

 bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) Az írásos
ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A
pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál
nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, a pénzügyi
biztosítékokat és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázatbeadás
időpontjától számítva), valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. A pályázatnak
tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati
kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A pályázatban legalább 60 nap ajánlati
kötöttséget kell vállalni. A pályázat nyertese kizárólag a megajánlott vételár nagysága alapján
kerül kiválasztásra. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján
kizárt személy vagy szervezet.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingóságokra kizárólag
együttes ajánlat nyújtható be, nettó ár+ÁFA megjelölésével. A megadott irányár nettó ár, melyet
27% ÁFA terhel.
Az elővásárlásra jogosultak jogaikat a pályázat keretein belül gyakorolhatják. A felszámoló a
pályázat kiírásakor nem tud elővásárlásra jogosultakról, így kéri azok pályázat benyújtásának
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határideje előtti bejelentkezését. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló úgy tekinti, hogy
az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem
kérik.” 
A bejelentkezett elővásárlásra jogosultak felé a felszámoló – az elektronikus értékesítés
érvényességének és eredményességének megállapítását követően – a nyertes ajánlatot
bemutatja az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni
elővásárlási jogukkal. Az elővásárlásra jogosult 10 napon belül nyilatkozhat joga gyakorlásának
szándékáról. 
A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: 
https://eer.gov.hu/palyazat/P1034030/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1034030/tetelek.pdf

