
Az AB SOL VEN TUM Kft. (Cg.: [01 09 463743]; szék hely: 1024 Bu da pest, Ady E. u. 19.) mint a ZS.ÉTEK Kor lá tolt Fe le lõs sé gû
Tár sa ság „f. a.” (Cg.: [01 09 177167]; szék hely: 1104 Bu da pest, Sör gyár u. 21–25. B ép. 1. lh. fszt. 3.; adó szám: [24682701-2-42];
a fel szá mo lá si el já rás kez de mé nye zé sé nek idõ pont ja: 2017. áp ri lis 5.) Fõ vá ro si Tör vény szék ál tal ki je lölt fel szá mo ló ja az el já rás ban
el sõ al ka lom mal

nyilvános értékesítési pályázatot

hir det a tár sa ság alább rész le te zett va gyo ná nak ér té ke sí té sé re.
Gép jár mû tí pu sa: Da e woo Lub lin 2,4.
Rend szám: GMK–501.
Al váz szám: SUL337211V0020141.
Mo tor szám: 04653197.
Mû sza ki vizs ga: nem ér vé nyes (for ga lom ból ki von va).
Gyár tá si éve: 1997.
Egyéb jel lem zõk: a gu mik ál la po ta gyen ge, a mo tor nem be in dít ha tó, át la gos fel sze relt ség, ké zi vál tó, rozs dá so dás ta pasz tal ha tó,

évek óta hasz ná la ton kí vül van, le járt fo gal mi en ge dély, bü fé fel sze re lés, fu tás tel je sít mény nem meg ál la pít ha tó.
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy becs ér té ke össze sen: 550 000 fo rint.
A mi ni mál ár: 550 000 fo rint.
Az aján la ti biz to sí ték össze ge: 27 500 fo rint.
A 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 2. § (2) be kez dés sze rin ti ér te sí té si kö te le zett ség nincs.
A gép jár mû elõ re egyez te tett idõ pont ban meg te kint he tõ, idõ pont-egyez tet he tõ a 06 (46) 354-484-es te le fon szá mon.
A pá lyá zat részt ve või el fo gad ják – te kin tet tel ar ra, hogy a gép jár mû vet sze mé lye sen meg te kint he tik és meg is mer he tik –, hogy

az el adó a va gyon tárgy is mert, eset le ges rej tett hi bá i val kap cso la tos kel lék sza va tos sá got ki zár ja, azt a ve võ tu do má sul ve szi.
A pá lyá zat  fel té te le az aján la ti biz to sí ték át uta lá sa a fel szá mo ló AB SOL VEN TUM Kft. „f. a.” MKB Bank Zrt.-nél ve ze tett 10300002-

 10654883-49020022 szá mú el kü lö ní tett szám lá já ra „ZS-ÉTEK aján la ti biz to sí ték” meg je lö lés sel, leg ké sõbb a pá lyá zat be nyúj tá sá val egy -
ide jû leg. Az aján la ti biz to sí ték be fi ze té sét a pá lyá zat ban iga zol ni kell, an nak hi á nya a pá lyá zat ered mény te len sé gét von ja ma ga után.

Tár sa sá gok ese tén a pá lyá zat hoz csa tol ni kell 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tot, hi te les alá írá si cím pél dányt, mert ez fel té te le
a pá lyá zat ér vé nyes sé gé nek.

Ma gán sze mély ese tén a pá lyá zat hoz csa tol ni kell sze mé lyi iga zol vá nyá nak, lak cím kár tyá já nak és adó iga zol vá nyá nak a pá lyá zó
alá írá sá val hi te le sí tett má so la tát.

A pá lyá zat ban meg kell je löl ni a vé tel árat, a fi ze tés ha tár ide jét (nem le het hosszabb, mint az aján la ti kö tött ség ide je).
Rész let fi ze tés nem le het sé ges.
A vé tel árat bank szám lá ra tör té nõ át uta lás sal vagy be fi ze tés sel le het ki egyen lí te ni.
A meg je lölt ár net tó, a tár sa ság a gép jár mû vet a for dí tott áfa sza bá lyai sze rint ér té ke sí ti.
A pá lyá za tok ki zá ró lag az Elekt ro ni kus Ér té ke sí té si Rend sze ren (EÉR) ke resz tül nyújt ha tók be: https://eer.gov.hu/pa lya zat/P1430145
Az 1991. évi XLIX. tv. 49/C. § (2) be kez dé se sze rint a fel szá mo ló ál tal nem is mert elõ vá sár lás ra jo go sul tak elõ vá sár lá si szán dé ku -

kat – jo go sult sá guk iga zo lá sá val – a pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide jé ig nyújt hat ják be írás ban Ma tiz Tün de fel szá mo ló biz tos hoz (le ve le -
zé si cím: 3501 Mis kolc, Pf. 605).

A jo gu kat a nyer tes aján lat meg is me ré sét kö ve tõ tíz na pon be lül gya ko rol hat ják.
Amennyi ben a fel szá mo ló ál tal nem is mert elõ vá sár lá si jo go sult az ered mény hir de té sig nem je lent ke zik, a fel szá mo ló úgy te kin ti,

hogy nem kí ván él ni jo go sult sá gá val. Az elõ vá sár lá si jo got kö ve te lés be szá mí tá sá val nem le het ér vé nye sí te ni.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: meg je le nést kö ve tõ 16. nap 12 óra 00 perc.
A pá lyá zat be ér ke zé sé nek zá ró idõ pont ja: meg je le nést kö ve tõ 31. nap 12 óra 00 perc.
A be ér ke zé si ha tár idõ jog vesz tõ.
Az aján la ti kö tött ség ide je: 60 nap.
A ki író a pá lyá zat el bí rá lá sa so rán az ér vé nyes pá lyá za tok kö zül el sõd le ge sen a leg ma ga sabb vé tel árat tar tal ma zó és a vé tel árat leg -

rö vi debb ha tár idõn be lül ki egyen lí tõ aján la tot ré sze sí ti elõny ben.
A pá lyá za ti ered mény hir de tés re az EÉR-en ke resz tül kül dött on li ne üze net tel a pá lyá zat le zá rá sát kö ve tõ 15 na pon be lül ke rül sor.
Kö zel azo nos (10%-on be lü li) aján la tok ese tén a fel szá mo ló az ezen aján la to kat té võ pá lyá zók ré szé re ár tár gya lást tart. A fel -

számoló az ár tár gya lás ról az EÉR igény be vé te lé vel, üze net út ján ér te sí ti az on li ne ár tár gya lá si for du ló ról, an nak kez dõ és zá ró
idõ pont já ról az érdekel teket.

Az ered mény te len pá lyá zók ré szé re a fel szá mo ló a be fi ze tett aján la ti biz to sí ték össze gét a nyil vá nos ered mény hir de tést kö ve tõ
nyolc na pon be lül a pá lyá zó ál tal meg je lölt bank szám la szám ra vissza utal ja. Az ered mé nyes pá lyá zó ese té ben az ered mény ki hir de té sé -
vel az el adó és a pá lyá zó kö zött adás vé te li szer zõ dés jön lét re, az ál ta la be fi ze tett aján la ti biz to sí ték e nap tól vé tel ár elõ leg nek mi nõ sül,
a szer zõ dés sel kap cso la tos do ku men tu mok alá írá sá ra az ered mény hir de tés tõl szá mí tott 15 na pon be lül ke rül sor. A bir tok ba adás ra a tá ro -
lá si he lyen (Bu da pest), a vé tel ár tel jes meg fi ze té sét kö ve tõ nyolc na pon be lül ke rül sor, az el szál lí tás költ sé ge a ve võt ter he li.

A fel szá mo ló fenn tart ja a jo got, hogy meg fe le lõ aján lat hi á nyá ban a pá lyá za tot ered mény te len nek nyil vá nít sa.

* * *
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