
Pályázati Hirdetmény

A(z) Absolventum Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-463743, székhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca
19.., levelezési cím: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19..), mint a(z) Atlantisz Holding Kft. „f.a”
(cégjegyzékszám: 18-09-111092, székhely: 9789 Sé, Kölcsey utca 8. II em. 14) Szombathelyi
Törvényszék . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben5.Fpk.18-15-000030/9
2017. június 8. 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/P781843

 A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2017. június 23. 12 óra 00 perc
 A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. július 8. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 67 200 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat feltétele a bánatpénz
átutalása a társaság MKB Bank ZRt-nél vezetett 10300002-10217295-49020011 számú számlájára
„Bánatpénz” megjelöléssel, legkésőbb a pályázat benyújtásával egyidejűleg. A befizetés nyertes
pályázat esetén foglalóként működik. A bánatpénz befizetését a pályázatban igazolni kell, annak
hiánya a pályázat eredménytelenségét vonja maga után.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett bánatpénz nyertes pályázat
esetén foglalóként működik. Az eredménytelen pályázók részére a felszámoló a befizetett
bánatpénz összegét a nyilvános eredményhirdetést követő 8 napon belül a pályázó által
megjelölt bankszámlaszámra visszautalja. A bánatpénz nyertes pályázat esetén foglalóként
működik.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

NISSAN NAVARA R-Black 2,5 dCi

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

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 2 240 000 forint.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: NISSAN NAVARA R-Black 2,5 dCi
 Típus: Jármű

 Gyártási idő: 2008.
 Tehermentes: igen

 Mennyisége: 1 db
 Becsérték: 2 240 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A gépjármű előre egyeztetett
időpontban megtekinthető, időpont egyeztetés: Központi Titkárság 46/354-484.

https://eer.gov.hu/palyazat/P781843


Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázatban meg kell jelölni a vételárat, a fizetés
módját és határidejét (nem lehet hosszabb, mint az ajánlati kötöttség ideje). Részletfizetés nem
lehetséges.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az eredményes pályázók esetében az eredmény kihirdetésével az
eladó és a pályázók között adásvételi szerződés jön létre, az általa befizetett bánatpénz e naptól
foglalónak minősül, a szerződéssel kapcsolatos dokumentumok aláírására az
eredményhirdetéstől számított 15 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra a vételár
teljes megfizetését követő 8 napon belül kerül sor.

 bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) Ajánlati
kötöttség ideje 45 nap. A kiíró a pályázat elbírálása során az érvényes pályázatok közül
elsődlegesen a legmagasabb vételárat tartalmazó és a vételárat legrövidebb határidőn belül
kiegyenlítő ajánlatot részesíti előnyben. A pályázati eredményhirdetésre az EÉR rendszerén
keresztül küldött online üzenettel a pályázat lezárását követő 15 napon belül kerül sor.
Társaságok esetén a pályázathoz csatolni kell 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, hiteles
aláírási címpéldányt, mert ez feltétele a pályázat érvényességének. Magánszemély esetén a
pályázathoz csatolni kell személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a
pályázó aláírásával hitelesített másolatát

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázat résztvevői elfogadják,
hogy a vagyontárgyat személyesen megtekintették és megismerték. Eladó a vagyontárgy ismert,
esetleges rejtett hibáival kapcsolatos kellékszavatosságot kizárja, azt a vevő tudomásul veszi. 

Az 1991. évi XLIX. tv. 49/C. § (2) bekezdése szerint a felszámoló által nem ismert elővásárlásra
jogosultak elővásárlási szándékukat – jogosultságuk igazolásával – a pályázat benyújtási
határidejéig nyújthatják be írásban Matiz Tünde felszámoló biztoshoz (levelezési cím: 3525
Miskolc, Kisavas alsósor 22.). A jogukat a nyertes ajánlat megismerését követő 10 napon belül
gyakorolhatják. Amennyiben az elővásárlási jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a
felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogosultságával. Az elővásárlási jogot követelés
beszámításával nem lehet érvényesíteni.

A társaság a gépjárművet ÁFA mentesen értékesíti.

Közel azonos (10 %-on belüli) ajánlatok esetén a felszámoló az ezen ajánlatokat tévő pályázók
részére ártárgyalást tart. A felszámoló az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével,
üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az
érdekelteket. Az ártárgyaláson önhibájából részt nem vevő, vagy visszalépő pályázó az ajánlati
biztosítékot elveszíti. A felszámoló fenntartja a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázatot írjon ki.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: 
https://eer.gov.hu/palyazat/P781843/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
https://eer.gov.hu/palyazat/P781843/tetelek.pdf

