14374

C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2018. november 29.]

48. szám

Az ABSOLVENTUM Kft. (Cg.: [01 09 463743]; székhely: 1024 Budapest, Ady E. u. 19.) mint a ZS.ÉTEK Korlátolt Felelõsségû
Társaság „f. a.” (Cg.: [01 09 177167]; székhely: 1104 Budapest, Sörgyár u. 21–25. B ép. 1. lh. fszt. 3.; adószám: [24682701-2-42];
a felszámolási eljárás kezdeményezésének idõpontja: 2017. április 5.) Fõvárosi Törvényszék által kijelölt felszámolója az eljárásban
elsõ alkalommal
nyilvános értékesítési pályázatot
hirdet a társaság alább részletezett vagyonának értékesítésére.
Gépjármû típusa: Daewoo Lublin 2,4.
Rendszám: GMK–501.
Alvázszám: SUL337211V0020141.
Motorszám: 04653197.
Mûszaki vizsga: nem érvényes (forgalomból kivonva).
Gyártási éve: 1997.
Egyéb jellemzõk: a gumik állapota gyenge, a motor nem beindítható, átlagos felszereltség, kézi váltó, rozsdásodás tapasztalható,
évek óta használaton kívül van, lejárt fogalmi engedély, büfé felszerelés, futásteljesítmény nem megállapítható.
A pályázatban szereplõ vagyontárgy becsértéke összesen: 550 000 forint.
A minimálár: 550 000 forint.
Az ajánlati biztosíték összege: 27 500 forint.
A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti értesítési kötelezettség nincs.
A gépjármû elõre egyeztetett idõpontban megtekinthetõ, idõpont-egyeztethetõ a 06 (46) 354-484-es telefonszámon.
A pályázat résztvevõi elfogadják – tekintettel arra, hogy a gépjármûvet személyesen megtekinthetik és megismerhetik –, hogy
az eladó a vagyontárgy ismert, esetleges rejtett hibáival kapcsolatos kellékszavatosságot kizárja, azt a vevõ tudomásul veszi.
A pályázat feltétele az ajánlati biztosíték átutalása a felszámoló ABSOLVENTUM Kft. „f. a.” MKB Bank Zrt.-nél vezetett 1030000210654883-49020022 számú elkülönített számlájára „ZS-ÉTEK ajánlati biztosíték” megjelöléssel, legkésõbb a pályázat benyújtásával egyidejûleg. Az ajánlati biztosíték befizetését a pályázatban igazolni kell, annak hiánya a pályázat eredménytelenségét vonja maga után.
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 pályázatban meg kell jelölni a vételárat, a fizetés határidejét (nem lehet hosszabb, mint az ajánlati kötöttség ideje).
Részletfizetés nem lehetséges.
A vételárat bankszámlára történõ átutalással vagy befizetéssel lehet kiegyenlíteni.
A megjelölt ár nettó, a társaság a gépjármûvet a fordított áfa szabályai szerint értékesíti.
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P1430145
Az 1991. évi XLIX. tv. 49/C. § (2) bekezdése szerint a felszámoló által nem ismert elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási szándékukat – jogosultságuk igazolásával – a pályázat benyújtási határidejéig nyújthatják be írásban Matiz Tünde felszámolóbiztoshoz (levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 605).
A jogukat a nyertes ajánlat megismerését követõ tíz napon belül gyakorolhatják.
Amennyiben a felszámoló által nem ismert elõvásárlási jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti,
hogy nem kíván élni jogosultságával. Az elõvásárlási jogot követelés beszámításával nem lehet érvényesíteni.
A pályázatok benyújtásának kezdõ idõpontja: megjelenést követõ 16. nap 12 óra 00 perc.
A pályázat beérkezésének záró idõpontja: megjelenést követõ 31. nap 12 óra 00 perc.
A beérkezési határidõ jogvesztõ.
Az ajánlati kötöttség ideje: 60 nap.
A kiíró a pályázat elbírálása során az érvényes pályázatok közül elsõdlegesen a legmagasabb vételárat tartalmazó és a vételárat legrövidebb határidõn belül kiegyenlítõ ajánlatot részesíti elõnyben.
A pályázati eredményhirdetésre az EÉR-en keresztül küldött online üzenettel a pályázat lezárását követõ 15 napon belül kerül sor.
Közel azonos (10%-on belüli) ajánlatok esetén a felszámoló az ezen ajánlatokat tévõ pályázók részére ártárgyalást tart. A felszámoló az ártárgyalásról az EÉR igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdõ és záró
idõpontjáról az érdekelteket.
Az eredménytelen pályázók részére a felszámoló a befizetett ajánlati biztosíték összegét a nyilvános eredményhirdetést követõ
nyolc napon belül a pályázó által megjelölt bankszámlaszámra visszautalja. Az eredményes pályázó esetében az eredmény kihirdetésével az eladó és a pályázó között adásvételi szerzõdés jön létre, az általa befizetett ajánlati biztosíték e naptól vételár elõlegnek minõsül,
a szerzõdéssel kapcsolatos dokumentumok aláírására az eredményhirdetéstõl számított 15 napon belül kerül sor. A birtokba adásra a tárolási helyen (Budapest), a vételár teljes megfizetését követõ nyolc napon belül kerül sor, az elszállítás költsége a vevõt terheli.
A felszámoló fenntartja a jogot, hogy megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
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