
Pályázati Hirdetmény

A(z) Dr. Hetényi Géza és Tsa Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-568162, székhely: 1137
Budapest, Szent István körút 4., levelezési cím: 1137 Budapest, Szent István körút 4.), mint a(z)
MEDEXPERT Kft „f.a” (cégjegyzékszám: Cg.01-09-067161, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca
5-7..) Fővárosi Törvényszék . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a29.Fpk.2248/2017/9.
Cégközlönyben 2018. október 18. napján 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/P1220977

 A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2018. november 2. 15 óra 00 perc
 A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. november 23. 15 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 400 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a
felszámoló 10700024-26647603-51200002 számlájára banki átutalással kell megfizetni oly
módon, hogy az ajánlati biztosíték összege a fenti pénzintézeti bankszámlán a pályázati határidő
végéig jóváírásra is kell, hogy kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Nincs.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján
- elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós tulajdonában álló arteriográfok és tartozékaik.
Az arteriográf az erek (artériák) általános állapotának (rugalmasságának) felmérésesre szolgáló
eszköz, melynek megalkotása Illyés Miklós kardiológushoz köthető, aki a vérnyomásméréssel
összefüggő hazai fejlesztések elismert tekintélye. A műszer a jól ismert módon a felkaron
elhelyezett „mandzsetta” segítségével vérnyomást mér, amit speciális módon dolgoz fel. A mért
adatok alapján, egy innovatív szoftver analizálja az artériákban terjedő véráram által keltett
nyomáshullám alakulását és ezekből diagnosztikai jellegű vagy helyesebb úgy fogalmazni, hogy a
páciens fiziológiás állapotára jellemző következtetéseket von le.
Az eszközök életkora 5-10 év között mozog.

Az értékesítésre kerülő, összesen 502 db eszköz tételesen:

2 db TensioMed Arteriográf (komplett), angol 
42 db Medexpert Arteriográf Bluetooth 
4 db Beruházott Medexpert Arteriográf Infra 
17 db Medexpert Arteriográf Infra 
125 db TensioMed Arteriográf (alap), angol 
28 db Medexpert Arteriográf Infra 
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16 db TensioMed Arteriográf (komplett) 
2 db TensioMed Arteriográf (alap), német 
1 db TensioCare Server/Client szoftver 
13 db TensioMed Arteriográf (alap) 
12 db Medexpert Arteriograph 24 Infrared 
7 db Medexpert Arteriograph 24 Bluetooth 
7 db Medexpert TensioDay Plus Bluetooth 
2 db NoteBook TensioMed Arteriográfhoz 
2 db TensioDay TD3 Bluetooth ABPM 
39 db Medexpert TD2 TensioDay CBPM IR 
13 db Medexpert TensioDay CBPM IR Recorder 
35 db Arteriográf Hardver kulcs 
23 db TensioWin Hardver kulcs 
50 db Infra tartó konzol hordtáskához 
62 db Infraport, USB

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyakat az MKB Bank Zrt javára 345.800.000,-Ft keretösszeg
erejéig zálogjog terheli.

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

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 16 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 16 000 000 forint.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Arteriográfok és tartozékaik
 Típus: Készlet

 Tehermentes: nem Az értékesítésre kerülő vagyontárgyakat 345.800.000,-Ft keretösszeg erejéig
az MKB Bank Zrt javára zálogjog terheli.

 Mennyisége: 502 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságok a 1037
Budapest, Törökkő u. 5-7. szám alatt tekinthetők meg az alábbi időpontokban: 2018.11.05.
napján 11-12 óra között, illetve 2018.11.07. napján 10-11 óra között.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A minimálár nettó összegben került meghatározásra. A
meghirdetett vagyontárgyak vételára után a vonatkozó szabályok szerint ÁFA fizetési
kötelezettség áll fenn.

 bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) A
pályázatok értékelésénél a felszámoló a megajánlott vételár alapján dönt. Megfelelő pályázatok
esetén a több azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat
esetén ezen pályázók között nyilvános ártárgyalás kerül megtartásra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó a vételárat legkésőbb a
szerződés aláírásakor köteles átutalással megfizetni, melybe az ajánlati biztosíték összege
beszámít.

Részletfizetési lehetőség: nincs

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázó köteles a szerződést az eredményhirdetést
követő 15 napon belül megkötni az eljáró felszámolóval.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó legkésőbb a
szerződés aláírását követő 10 napon köteles a vagyontárgy átvétele (birtokba vétele) érdekében
eljárni.

 bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) A pályázatnak
tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. Társas vállalkozás
esetében hiteles formában csatolni kell az aláírási címpéldányt, 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot és nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy van-e folyamatban a cégadatokban
változás bejegyzési kérelem. A pályázatnak tartalmaznia kell bankszámla számról nyilatkozatot,
hogy eredménytelen pályázat esetén a befizetett bánatpénzt a felszámolóbiztos visszautalhassa.
A meghirdetett vagyontárgy tekintetében elővásárlási jog nem áll fenn. A pályázatok
értékelésénél a felszámoló a megajánlott vételár alapján dönt. Megfelelő pályázatok esetén a
több azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén ezen
pályázók között nyilvános ártárgyalás kerül megtartásra.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az értékesítési hirdetmény
tervezete a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdésében meghatározott személyek
részére értesítésként megküldésre került.
A vagyoni elem első alkalommal kerül meghirdetésre.
Eredménytelen pályázat esetén az ajánlati biztosíték teljes összegét felszámoló az
eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére
visszautalja.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: 
https://eer.gov.hu/palyazat/P1220977/tetelek.pdf
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