
Pályázati Hirdetmény

A(z) Abacus-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-696975, székhely: 1071 Budapest, Dózsa
György út 66. 3 em. 19-20, levelezési cím: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20),
mint a(z) Brick Projekt Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 189215, székhely: 1123 Budapest, Bán
utca 1. b ép.) Fővárosi Törvényszék . sz. végzése által kijelölt78 Fpk. 2308/2017/4.
felszámolója, a Cégközlönyben 2018. október 25. napján meghirdetett pályázati felhívásnak
megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

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

 A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1351671

 A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2018. november 9. 12 óra 00 perc
 A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. november 24. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 60 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot az
Abacus-Audit Kft. K & H Bank Zrt.-nél vezetett 110401165-49545748-55531001
számlaszámára kérjük utalni, a közleménybe kérjük feltüntetni: „Brick Projekt Kft.„f.a.”
bánatpénz”

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a nyertes
vételárba beszámít

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

BMW X5 3.0 D 
MAZ922 forgalmi rendszámú gépjármű
1/1 tulajdoni hányad
futott km: 230.000 km

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 200 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 200 000 forint. (a becsérték
100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: BMW
 Típus: Gépjármű

 Területe: 1 m²
 Állapota: felújítandó

 Tehermentes: nem
 Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

https://eer.gov.hu/palyazat/P1351671


Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
 Területnagyság: 1 m²

 Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): BMW

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről
szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher
nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): • jármű lefoglalása: Jóbai Gábor Végrehajtó Irodája
221.AV.0027/2016/BP-12/05/09145/2016 • jármű lefoglalása: BP. XII. Kerület Hegyvidéki
Polgármesteri Hivatal, II/45049/1/2017 BP-12/105/08834/2017 • jármű lefoglalása: NAV
Dél-budapesti Adóigazgatósága 1913317128 BP-12B/003/08779/2015

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő
gépjármű megtekinthető a felszámoló megbízottjával történt egyeztetést (Fekete Róbert
70/389-8667) követően 2018.11.12-én 08:30-tól 9:00 óraig Szegeden. A felszámoló további
megtekintést nem biztosít. A jármű beüzemelési kísérletét a felszámoló nem engedélyezi a
megtekintési időpontban. A megtekintés során a jármű állapota felmérhető

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingóságok értékesítése ÁFA körbe tartozik, a 2007. évi
CXXVII. tv. 142.§. (1) bek. g./ pontja alapján az Áfa fizetési kötelezettség közvetlenül a vevőt
terheli

 bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) A
legmagasabb megajánlott ár

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR
rendszerben történő megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a
szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1 %-os jutalék megfizetése, s
ennek a felszámoló részére történő igazolása.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az elszállítás, átvétel
költségei a vevőt terhelik.

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/P1351671/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
https://eer.gov.hu/palyazat/P1351671/tetelek.pdf

