
Pályázati Hirdetmény

A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097
Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.., levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 44..), mint a(z)
Magyar Kémény Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 14-09-300520, székhely: 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1..
2 em. 216.) Kaposvári Törvényszék . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a1.Fpk.14-16-000113.
Cégközlönyben 2017. június 22. 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/P775268

 A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2017. július 7. 08 óra 00 perc
 A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. július 23. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 152 850 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A meghirdetett vagyonelemek
tekintetében a pályázat kiírója a 237/2009. (X 20.) Korm. rend. alapján kiszámított ajánlati
biztosítékot köt ki. Az ajánlati biztosíték - a megpályázott vagyonelem 10 millió forintnál
alacsonyabb összegű irányára esetén - a nettó pályázati irányárának 5 %-a, 10 millió forint vagy
annál magasabb összegű irányár esetén 10 millió forint irányár után annak 5%-a, az a feletti
összeg után pedig annak 3%-a, 1 Mrd forint vagy annál magasabb összegű irányár esetén az 1
Mrd forint becsérték után annak 3%-a, az afeletti összeg után pedig annak 1%-a, melynek
elmaradása esetén a benyújtott pályázat érvénytelennek minősül. Az ajánlati biztosíték összegét
az ajánlatot tevőnek -vételi szándéka bizonyítására- az ajánlattétel benyújtásának határidejéig be
kell fizetnie (forintban) átutalással „Magyar Kémény Kft. „f.a.” kéményseprő műszerek ajánlati
biztosíték” közleménnyel, az adós társaság OTP Bank Nyrt.által vezetett,
11711041-20955957-00000000 sz.számlájára

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték fizetési
kötelezettsége csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha pályázat beadásakor
feltöltésre kerülő, befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott bankszámlán
hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló
az esetlegesen felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel,
hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az
ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon
belül, valamennyi pályázó részére visszautalásra kerül. Ha a pályázati eljárás eredményes, az
ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében
pedig az ajánlati biztosíték teljes összege, az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4)
bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8
munkanapon visszautalásra kerül. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi
szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó
a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti
ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson, neki felróható okból nem vesz
részt vagy a már megtett ajánlatától visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszíti. Az ajánlat
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biztosíték befizetését és az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre
állásának megfelelő igazolását a felszámoló, a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő
lejáratakor ellenőrzi, nem megfelelő igazolás alapján a szabálytalanul eljáró pályázót az
eljárásból kizárja és az átutalt ajánlati biztosítékot visszautalja
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós tulajdonát képező kéményseprőipari műszaki és egyéb berendezések, felszerelések,
mérő eszközök, kéménytisztító szerszámok

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

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 057 000 forint.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kéményseprőipari
berendezések, felszerelések, mérő eszközök, szerszámok

 Típus: Műszaki cikk
 Gyártmány: Testo, Wöhler, MRU, stb.

 Állapot: Átlagos
 Tehermentes: nem MKK Magyar Követeléskezelő Zrt. jelzálogjoga, NAV Somogy Megyei Adó és

Vámigazgatóság Végrehajtási Jog
 Mennyisége: 602 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak
megtekintését a felszámoló kizárólag e-mail-ben történő előzetes időpont egyeztetést követően
biztosítja. (email: gonda.balazs@nrn.hu) A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy az
e-mailen történő regisztráció során megtekintésre bejegyzett magánszemélynek vagy
szervezetnek meg kell egyeznie a pályázóval. A megtekintésre szervezet esetében aláírásminta,
vagy aláírási címpéldány másolati példánya és eredeti meghatalmazás helyszínen történő
rendelkezésre állása esetén van lehetőség.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár ajánlati biztosíték feletti részének fizetési
módja banki átutalás, legkésőbb a szerződés megkötését követő 5. napon, egy összegben. A
vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága és a teljes vételár
megfizetésének határideje. A felszámoló az ajánlatokat sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva
az érvénytelen ajánlatokat. A pályázathoz elengedhetetlenül szükséges banki fedezetigazolás,
garancia, hitelígérvény vagy letéteményes ügyvéd által igazolt ügyvédi letét) a vételárnak az
ajánlati biztosítékon felül fizetendő részére. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig, az
értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja. Érvénytelen
az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat bontása a lejáratot követően 8 napon belül történik.
Kiértékelési jegyzőkönyv feltöltésének határideje a pályázat bontást követő 20 napon belül. A
felszámoló az adásvételi szerződést a pályázat nyertesével az értékelési jegyzőkönyv jelen
rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 napon belül megköti, a felszámoló által
elfogadott feltételekkel.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy átvétele és
birtokba vétele a felszámolóval történt egyeztetést követően lehetséges, a teljes vételár
megfizetését követő 20 napon belül. Eredményes pályázat esetén, a pályázat nyertese a



birtokbavételről saját költségén köteles gondoskodni, ezzel kapcsolatban a felszámolóval
szemben semmilyen költséget nem érvényesíthet.

 bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) A pályázatnak
tartalmaznia kell: a pályázó adatait (természetes személy esetén nevét, lakcímét,anyja nevét,
születési helyét és idejét, adóazonosító jelét, nem természetes személy esetén elnevezését,
székhelyét, nyilvántartóját, nyilvántartási számát, adószámát, 30 napnál nem régebbi hiteles
cégkivonatot illetve bírósági nyilvántartást igazoló okirat, a képviseletre jogosult nevét és
beosztását, valamint elérhetőségét, eredeti aláírási címpéldányt), a nettó ajánlati árat, az
általános forgalmi adóalanyiság tényét, 120 napos ajánlati kötöttségre vonatkozó nyilatkozatot, -
az ajánlott fizetési feltételeket, - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, -a
vételárfizetésen kívüli egyéb kötelezettségek megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,-
az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy ajánlatának el nem fogadása esetén az ajánlati biztosítékot
milyen bankszámlára kéri visszautalni. A pályázathoz szükséges a vételárra vonatkozó
fedezetigazolást (bankszámlapénz, bankgarancia vagy hitelígérvény formájában) csatolni az
ajánlati kötöttség és a pályázatban vállalt fizetési határidő idejére a teljes vételárra vonatkozóan.
A pályázat nyertese az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől
számított 15 napon köteles a szerződést megkötni. A vételárat egy összegben kell megfizetni. A
nyertes pályázat kiválasztásának módszere: az érvényes ajánlatok értékelése során az a pályázat
nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő szempontjából a felszámoló által
elfogadható legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Csatolni kell az ajánlattevő határozott
nyilatkozatát arra nézve, hogy a birtokbavétel költségei, ÁFA a pályázat nyertesét terhelik. A
pályázónak vállalnia kell az EÉR felé a nettó vételár 1%-ának megfelelő jutalék megfizetését. A
külföldi ajánlattevő belföldi székhellyel rendelkező legalább teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt módon kézbesítési megbízottat köteles megnevezni, és a kézbesítési
megbízást a pályázathoz csatolni annak érdekében, hogy a pályázattal kapcsolatos iratokat a
felszámoló joghatályosan kézbesíteni tudja. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek
nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró pályázót (licitálót) a felszámoló az értékesítésből
kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot kamatmentesen visszautalja. Ajánlatot a
tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel
rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. A tulajdonszerzés kizárását az
1991. évi XLIX tv. 49. § (3) bek., a 49. § (3b) bek., valamint a 49/G. § (3) bekezdése szabályozza,
amely alapján az értékesítés során nem szerezhet tulajdont az a személy, illetve az a szervezet,
amelynek képviselője a személyazonosságának megállapításához nem szolgáltat adatot, nem tud
bemutatni érvényes igazolványt, vagy a nyilvántartó szerv bevonásával lefolytatott ellenőrzés
azt állapítja meg, hogy az igazolvány elvesztését, ellopását vagy megsemmisülését bejelentették
és megtalálásának vagy megkerülésének ténye nincs nyilvántartva. Ez utóbbi esetben az
igazolvány jogosulatlan felhasználásának megakadályozása céljából a felszámolóbiztos köteles
az ellenőrzés során észlelt tényeket az okirat felhasználásának helye szerint illetékes
rendőrkapitányságnak haladéktalanul írásban bejelenteni, és e bejelentést ezzel egyidejűleg
rövid úton is megtenni. A Cstv. 49. § (3b) bekezdése alapján ”Az értékesítés során – kivéve a
jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását – nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy
szervezet sem, aki vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező
tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges
vállalatcsoport tagja.”

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A tárgyi eszközök vételárát Áfa
fizetési kötelezettség terheli (felszámolásra tekintettel, cég esetében fordított Áfa). A
felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy elővásárlási jogukat
nyilatkozatukkal, a nyilvános értékesítés során gyakorolhatják. A bejelentés elmaradása esetén a
felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az
ajánlatok közlését nem kérik. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében szándékukat a pályázatok
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benyújtási határidejéig írásban bejelenteni szíveskedjenek. Az írásban bejelentett, e jogukkal élni
kívánó szervezetek, személyek részére a felszámoló a kialakult vételárat írásban közli, megjelölve
a nyilatkozattételre fennálló határidőt is. A nyilatkozat tételére legalább 10 napot kell
biztosítani, kivéve az 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 jog jogosultjainak [17/2014. (II.3.) Korm.
rendelet 27. § (4) bekezdés]. A pályázóktól szükséges tudomásul vételi nyilatkozat arra
vonatkozóan, hogy ha a vételár megfizetésére vállalt 5 napos fizetési határidő eredménytelenül
telik el, az eladó eláll a szerződéstől. Amennyiben a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal
eltérő összegű pályázati ajánlatok érkeznek, úgy a kiíró ártárgyalást tart. A pályázat elnyerése
esetén vevőkijelölésre lehetőség nincs. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló
kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg,
ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell. A felszámoló a beszámítás lehetőségét
az 1991. évi XLIX. tv. 49. § (4) bekezdése alapján kizárja. A felszámoló a pályázatot – megfelelő
ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Az elővásárlási jog
gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé
tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A pályázónak vállalnia kell a
pályázatban az üggyel kapcsolatban felmerülő összes költséget. A pályázattal kapcsolatos egyéb
információ elektronikus értékesítési rendszeren keresztül érhetőek el. A felszámoló fenntartja a
jogát arra, hogy a pályázatot bármikor visszavonhatja. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az
értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. Az eszközök kizárólag egyben
kerülnek értékesítésre.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: 
https://eer.gov.hu/palyazat/P775268/tetelek.pdf
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