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Az ABSOLVENTUM Kft. (Cg.: [01 09 463743]; székhelye: 1024 Budapest, Ady E. u. 19.) mint a BDB 2007 Vendéglátó Korlátolt
Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [01 09 879523]; 1036 Budapest, Bécsi út 63.; adószám: [13911931-2-41]; a felszámolási eljárás
kezdeményezésének idõpontja: 2017. február 24.) Fõvárosi Törvényszék által kijelölt felszámolója, az eljárásban második
alkalommal
nyilvános árverést
hirdet a társaság alább részletezett eszközeinek egyben történõ értékesítésére.
Tételszám

Megnevezés

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fiókos bárhûtõ Correx FB150/65
Fiókos bárhûtõ Correx FB230/65
Faszenes grillsütõ
Borhûtõ Techfrigo WINE32
Hûtött munkaasztal Ilsa TMMG30 (15)
Hûtött munkaasztal Ilsa TMMG30 (16)
Mélyhûtõ szekrény Dito-Electro
Összesen:

Becsérték
(Ft)
300 000
410 000
800 000
100 000
210 000
170 000
20 000
2 010 000

Becsértéke: 2 100 000 Ft.
Kikiáltási ár (minimálár, a becsérték 75%-a): 1 575 000 Ft.
Árverési elõleg: 78 750 Ft.
A licitlépcsõ legkisebb és legnagyobb értéke a legmagasabb érvényes ajánlathoz képest:
– 1 millió forintig minimum 5 ezer, de maximum 30 ezer forint;
– 1 000 000 forint és 5 millió forint között minimum 30 ezer, de maximum 50 ezer forint;
– 5 000 000 forint és 20 millió forint között minimum 50 ezer, de maximum 200 ezer forint;
– 20 000 000 forint és 200 millió forint között minimum 200 ezer, de maximum 500 ezer forint;
– 200 000 000 forint és a felett minimum 500 ezer, de maximum 2 millió forint.
A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti értesítési kötelezettség nincs.
Az ingóságok elõre egyeztetett idõpontban megtekinthetõek, idõpont egyeztethetõ: 06 (46) 354-484.
Az árverés résztvevõi elfogadják – tekintettel arra, hogy az ingóságokat személyesen megtekinthetik és megismerhetik –, hogy
az eladó a vagyontárgy ismert, esetleges rejtett hibáival kapcsolatos kellékszavatosságot kizárja, azt a vevõ tudomásul veszi.
Az árverésen való részvétel feltétele az árverési elõleg átutalása vagy befizetése a felszámoló ABSOLVENTUM Kft. „f. a.”
MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10654883-49020022 számú elkülönített számlájára, „BDB 2007 Bánatpénz” megjelöléssel,
legkésõbb az árverés kezdõ idõpontjáig. A befizetést a licitálónak az igazolás EÉR felületre történõ feltöltésével igazolnia kell, mert
az feltétele a licit érvényességének. A befizetés nyertes licitáló esetén foglalóként mûködik, és a vételárba beszámít.
A vételárat bankszámlára történõ átutalással vagy befizetéssel lehet kiegyenlíteni, a teljes vételár megfizetés határideje a szerzõdéskötést követõ 15. nap. Részletfizetési lehetõség nincs.
Az ingóságok értékesítése a fordított adózás szabályai szerint történik.
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu
A felszámoló elõvásárlásra jogosultról nem szerzett tudomást.
Az árverés megindításának idõpontja: a megjelenést követõ 16. nap 12 óra 00 perc.
Az árverés zárásának idõpontja: a megjelenést követõ 32. nap 12 óra 00 perc.
A beérkezési határidõ jogvesztõ.
Ajánlati kötöttség ideje: 60 nap.
Az eredmény kihirdetésére árverés lezárását követõ 15 munkanapon belül kerül sor.
Az árverésen nem vehetnek részt az 1991. évi XLIX. tv. 49. § (3) bekezdésben nevesítettek.
A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapításáról vagy pedig érvénytelenné,
illetõleg eredménytelenné nyilvánításáról közleményt tesz közzé az EÉR internetes felületén. Az elbírálás szempontja az ajánlott
vételár nagysága.

Ügyszám: 41425
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Az eredménytelen licitálók részére a felszámoló a befizetett árverési elõleg összegét az eredményhirdetést követõ nyolc munkanapon belül kamat nélkül, a licitáló által megjelölt bankszámlaszámra visszautalja. Az eredményes pályázó általa befizetett árverési
elõleg a vételárba beszámít. Az adásvételi szerzõdéssel kapcsolatos dokumentumok aláírására az eredményhirdetéstõl számított
15 munkanapon belül kerül sor. Ha a szerzõdés a vevõ érdekkörében felmerülõ okból nem jön létre, a vevõ a biztosítékot (a befizetett
árverési elõleget) elveszíti. A birtokba adásra a vételár teljes megfizetését követõ nyolc munkanapon belül az eszközök tárolási helyén
kerül sor. Az elszállítás költsége a vevõt terheli.
A felszámoló fenntartja a jogot, hogy megfelelõ ajánlat hiányában az árverést indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa,
és új árverést írjon ki.
A felszámoló tájékoztatja az érdeklõdõket, hogy a nyertes licitáló a teljes vételár megfizetésén felül a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdés b) pontja szerint a nettó vételár 1%-át, mint jutalékot köteles megfizetni az EÉR mûködtetõje részére.
***

