
Pályázati Hirdetmény

A(z) Modulig Kft (cégjegyzékszám: 05-09-016783, székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 26.,
levelezési cím: 1253 Budapest, hrsz. Pf.: 18), mint a(z) GHU 41 INVEST Kft „f.a” (cégjegyzékszám:
03-09-121164, székhely: 6300 Kalocsa, Hunyadi utca 41. A ép. 1 em. 8) Kecskeméti Törvényszék 9.

. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. október 25.Fpk.419/2016/5
napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek
összességét.
A pályázat adatai:

 A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1348721

 A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2018. november 9. 12 óra 00 perc
 A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. november 25. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 507 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vételi szándék
megerősítésére a pályázatban meghatározott mértékű bánatpénzt kell fizetni. A megjelölt
bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig GHU41 INVEST INGATLANHASZNOSÍTÓ Kft.
„f.a.” K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10402805-50526872-55491005 sz. számlájára (közlemény
rovatba: GHU41 INVEST INGATLANHASZNOSÍTÓ Kft. „f.a.” bánatpénz) kell befizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó
rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi
pályázó bánatpénzét a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb 8 napon belül vissza kell
fizetni.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó
érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt
határidőben nem fizeti meg.

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

1.üzlethelyiség eladási ár ajánlati biztosíték
(nettó)
terület 42 m2
Budapest, Belterület hrsz. 38241/36/A/5 11.400.000,-Ft 342.000,-Ft
Gyáli út 15/A alagsor ajtó : 5 
Tulajdoni hányad 1/1
eszmei hányad 151/10000

https://eer.gov.hu/palyazat/P1348721


minimálár az eladási ár 70%-a 7.980.000,-Ft

2. gépjárműpark eladási ár ajánlati biztosíték
(nettó)

összesen : 3.050.000,-Ft 152.500,-Ft

JXL- 974 IVECO EUCARGO TGK. 200.000,-Ft 10.000,-Ft
HTR-810 MERCEDES 1317 240.000,-Ft 12.000,-Ft
MIROFRET TRS-3 150.000,-Ft 7.500,-Ft 
MWC-983 RENAULT MIDLUM270. 16CT 400.000,-Ft 20.000,-Ft
LKU-783 NISSAN ATLEON 210.120 400.000,-Ft 20.000,-Ft 
IVECO 4910 IG32 320.000,-Ft 16.000,-Ft
RENAULT VI MASCOTT 120 DXI 360.000,-Ft 18.000,-Ft
MERCEDES-BENZ MB100D 120.000,-Ft 6.000,-Ft
WV MEYER AOD04 280.000,-Ft 14.000,-Ft
IFA-305 IFA L60 1218 80.000,-Ft 4,000,-Ft 
KLK-726 IVECO 150E 27 500.000,-Ft 25.000,-Ft

minimálár az eladási ár 70%-a 2.135.000,-Ft

3. üzemanyag tároló eladási ár ajánlati biztosíték
(nettó)

160.000,-Ft 8.000,-Ft

minimálár az eladási ár 70%-a 112.000,-Ft

4. használt bűtorok eladási ár ajánlati biztosíték
(nettó)

100.000,-Ft 5.000,-Ft

minimálár az eladási ár 70%-a 70. 000,-Ft

Vagyonösszesség 14.710.000,-Ft 507.500,-Ft 
a vagyonösszesség minimálára az eladási ár 70%-a (nettó) 10.297.000,-Ft

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

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 14 710 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 10 297 000 forint. (a becsérték
70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.



1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: vagyonösszesség
 Típus: Egyéb

 Tehermentes: igen
 Mennyisége: 1 db

 Becsérték: 14 710 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonösszesség
megtekintésére vonatkozólag információk Albert Miklós felszámolóbiztostól kérhetők a
+36-70/410-6484-os telefonszámon hétköznap 8-12 óra között.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A hatályos Áfa tv. szerint.

 bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) A
legmagasabb vételi ajánlat az érvényes pályázók között.

Vételár megfizetésének módja, határideje:  a fizetés módja és határideje: az adásvételi
szerződés megkötésétől számított 30 napon belül

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől
számított 30 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyonösszesség átadása az
adásvétellel egyidőben történik.

 bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) A pályázat
alapfeltételei: 1. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel
rendelkező társaság vehet részt. 2. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező
kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok
joghatályosan intézhetők. 3. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag
kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:  a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott
vagyontárgyat meg kívánja vásárolni,  az ár, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért
fizet; a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF),  a pályázó elfogadó
nyilatkozata, hogy az adás-vételi szerződés elkészítését a felszámoló által kijelölt ügyvéd végzi,  a
fizetés módja és határideje: az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül
banki átutalással a vételárat megfizeti; részletfizetési lehetőséget a felszámoló nem biztosít, 
egy hónapnál nem régebbi cégkivonat jogi személy esetén,  kellékszavatosság, garanciális igény
érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat.  pályázónak banki igazolással vagy ügyvédi letéti
szerződéssel igazolnia kell a vételár meglétét

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Egyéb feltételek:
Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül
sor. 
A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.
Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével a szerződő felek a felszámoló által
kijelölt ügyvédet bízzák meg, az ügyvéd munkadíját a nyertes pályázat esetén a vevő az
adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg köteles megfizetni készpénzben, továbbá annak
kiegyenlítésére a pályázati ajánlatában kötelezettséget vállalnia. 

Felhívjuk az elővásárlásra jogosultat, illetve opciós jog jogosultját, hogy ezen jogukat a pályázat
leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat a Cstv. előírásai

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


szerint, a nyilvános értékesítés kereti között gyakorolhatják.
A felszámoló az elektronikus értesítés érvényességének és eredményességének megállapítását
követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető
sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A
nyilatkozattételére legalább 10 napot biztosítani kell, kivéve a 10 § (1) bekezdés f) pontja szerinti
kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely
esetekben legalább 5 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási
jogosultjainak.

A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó bánatpénzére
vonatkozólag, mely a vételárba beleszámít.
A felszámoló a befizetett bánatpénzt a sikertelenül pályázónak a kihirdetést követő 8 napon
belül visszafizeti, és kamatot nem fizet.

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/P1348721/tetelek.pdf
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