
Pályázati Hirdetmény

A(z) Crac-Org Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045271, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..,
levelezési cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4..), mint a(z) WIN Szerszámkészítő Kft. „f.a”
(cégjegyzékszám: 07-09-021051, székhely: 7000 Sárbogárd, Előd Vezér út 28..) Székesfehérvári
Törvényszék . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017.1.Fpk.96/2016/11.
szeptember 14. 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/P857488

 A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2017. szeptember 29. 00 óra 00 perc
 A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. október 14. 00 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 590 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A megvásárolni kívánt
vagyonelem után az előzőekben megadott mértékű ajánlati biztosíték letétbe helyezése
szükséges a felszámoló szervezet Oberbank AG Magyarországi fióktelepénél vezetett
18400010-03554089-70100011 sz. bankszámlájára legkésőbb a pályázat benyújtásának
határidejéig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték nyertes pályázat
esetén a vételárba beszámít. Eredménytelen vagy érvénytelen pályázat esetén az ajánlati
biztosítékot a felszámoló az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszautalja.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Csepel UF222 marógép, FU145 szerszámmarógép, HP DesingJet500+ nyomtató, Cincinatti
Arrow1000 megmunkálóközpont

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

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 13 000 000 forint.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Csepel, UF222 marógép
 Típus: Ipari gép

 Gyártmány: Csepel
 Gyártási idő: 1975.

 Tehermentes: igen
 Mennyisége: 1 db

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: FU 145
 Típus: Ipari gép

 Gyártmány: FU

https://eer.gov.hu/palyazat/P857488


 Gyártási idő: 1999.
 Tehermentes: igen

 Mennyisége: 1 db

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: HP nyomtató
 Típus: Irodagép, irodaszer

 Gyártmány: HP
 Gyártási idő: 2002.

 Tehermentes: igen
 Mennyisége: 1 db

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Cincinatti megmunkálóközpont
 Típus: Ipari gép

 Gyártmány: Cincinatti
 Gyártási idő: 2000.

 Állapot: Újszerű
 Tehermentes: igen

 Mennyisége: 1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyon
megtekintését 2017. szeptember 26-án 10.00 és 11.00 óra között biztosítjuk Székesfehérváron
előzetes bejelentkezés alapján. Bejelentkezni a felszámoló szervezet 76/486-606-os
telefonszámán lehet.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vevő köteles a teljes vételárat a 30 napon belül
megkötendő adásvételi szerződésben foglaltak szerint, maximum a szerződéskötést követő 15
napon belül banki átutalással, egy összegben megfizetni, részletfizetés nem lehetséges.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Eredményhirdetést követő 30 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A megvásárolt
vagyontárgyakat a vételár kifizetését követően adja a felszámoló birtokba, és lehet elszállítani a
tárolási helyről. A szakszerű kibontás és elszállítás költsége a nyertes pályázót terheli. Az
elszállítás határideje a birtokbaadástól számított 15 nap.

 bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) A benyújtott
pályázatokat a felszámoló a megajánlott vételár alapján bírálja el.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatoknak tartalmazniuk
kell többek között a pályázó főbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyontárgy nevesítését, az
ajánlott Áfa-mentes vételárat, az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, s a fizetési
feltételekre vonatkozó nyilatkozatot.A felszámoló a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázók
között (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő pályázat esetén) ártárgyalás
keretében dönt az eljárásra vonatkozó Csődtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével.
Az elővásárlási jog gyakorlására jogosultak a jogosultságukat – a jogosultság igazolásával együtt
– az ajánlat benyújtásának időpontjáig jelenthetik be a felszámolónak, elővásárlási jogaikkal
pedig a nyertes ajánlat ismeretében 10 napon belül élhetnek.
Minimálár: 7.500.000 Ft

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


A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: 
https://eer.gov.hu/palyazat/P857488/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P857488/tetelek.pdf

