
Az AB SOL VEN TUM Kft. (Cg.: [01 09 463743]; szék he lye: 1024 Bu da pest, Ady E. u. 19.) mint a BDB 2007 Ven dég lá tó Kor lá tolt

Fe le lõs sé gû Tár sa ság „f. a.” (Cg.: [01 09 879523]; 1036 Bu da pest, Bé csi út 63.; adó szám: [13911931-2-41]; a fel szá mo lá si el já rás
kez de mé nye zé sé nek idõ pont ja: 2017. feb ru ár 24.) Fõ vá ro si Tör vény szék ál tal ki je lölt fel szá mo ló ja, az el já rás ban má sodik
 alkalommal

nyil vá nos ár ve rést

hir det a tár sa ság alább rész le te zett esz kö ze i nek egy ben tör té nõ ér té ke sí té sé re.

Té tel szám Meg ne ve zés Becs ér ték
(Ft)

1. Fi ó kos bár hû tõ Cor rex FB150/65   300 000

2. Fi ó kos bár hû tõ Cor rex FB230/65   410 000

3. Fa sze nes grill sü tõ   800 000

4. Bor hû tõ Techf ri go WI NE32   100 000

5. Hû tött mun ka asz tal Il sa TMMG30 (15)   210 000

6. Hû tött mun ka asz tal Il sa TMMG30 (16)   170 000

7. Mély hû tõ szek rény Di to-Elect ro    20 000

Össze sen: 2 010 000

Becs ér té ke: 2 100 000 Ft.

Ki ki ál tá si ár (mi ni mál ár, a becs ér ték 75%-a): 1 575 000 Ft.

Ár ve ré si elõ leg: 78 750 Ft.

A li cit lép csõ leg ki sebb és leg na gyobb ér té ke a leg ma ga sabb ér vé nyes aján lat hoz ké pest:

– 1 mil lió fo rin tig mi ni mum 5 ezer, de ma xi mum 30 ezer fo rint;

– 1 000 000 fo rint és 5 mil lió fo rint kö zött mi ni mum 30 ezer, de ma xi mum 50 ezer fo rint;

– 5 000 000 fo rint és 20 mil lió fo rint kö zött mi ni mum 50 ezer, de ma xi mum 200 ezer fo rint;

– 20 000 000 fo rint és 200 mil lió fo rint kö zött mi ni mum 200 ezer, de ma xi mum 500 ezer fo rint;

– 200 000 000 fo rint és a fe lett mi ni mum 500 ezer, de ma xi mum 2 mil lió 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. 

Az in gó sá gok elõ re egyez te tett idõ pont ban meg te kint he tõ ek, idõ pont egyez tet he tõ: 06 (46) 354-484.

Az ár ve rés részt ve või el fo gad ják – te kin tet tel ar ra, hogy az in gó sá go kat 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.

Az ár ve ré sen va ló rész vé tel fel té te le az ár ve ré si elõ leg át uta lá sa vagy be fi ze té se 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, „BDB 2007 Bá nat pénz” meg je lö lés sel,
leg ké sõbb az ár ve rés kez dõ idõ pont já ig. A be fi ze tést a li ci tá ló nak az iga zo lás EÉR fe lü let re tör té nõ fel töl té sé vel iga zol nia kell, mert
az fel té te le a li cit ér vé nyes sé gé nek. A be fi ze tés nyer tes li ci tá ló ese tén fog la ló ként mû kö dik, és a vé tel ár ba beszámít.

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 tel jes vé tel ár meg fi ze tés ha tár ide je a szer zõ -
dés kö tést kö ve tõ 15. nap. Rész let fi ze té si le he tõ ség nincs.

Az in gó sá gok ér té ke sí té se a for dí tott adó zás sza bá lyai sze rint tör té nik.

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

A fel szá mo ló elõ vá sár lás ra jo go sult ról nem szer zett tu do mást.

Az ár ve rés meg in dí tá sá nak idõ pont ja: a meg je le nést kö ve tõ 16. nap 12 óra 00 perc.

Az ár ve rés zá rá sá nak idõ pont ja: a meg je le nést kö ve tõ 32. nap 12 óra 00 perc.

A be ér ke zé si ha tár idõ jog vesz tõ.

Aján la ti kö tött ség ide je: 60 nap.

Az ered mény ki hir de té sé re ár ve rés le zá rá sát kö ve tõ 15 mun ka na pon be lül ke rül sor.

Az ár ve ré sen nem ve het nek részt az 1991. évi XLIX. tv. 49. § (3) be kez dés ben ne ve sí tet tek.

A fel szá mo ló az elekt ro ni kus ér té ke sí tés ér vé nyes sé gé nek és ered mé nyes sé gé nek meg ál la pí tá sá ról vagy pe dig ér vény te len né,
 illetõleg ered mény te len né nyil vá ní tá sá ról köz le ményt tesz köz zé az EÉR in ter ne tes fe lü le tén. Az el bí rá lás szem pont ja az aján lott
 vételár nagy sá ga. 
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Az ered mény te len li ci tá lók ré szé re a fel szá mo ló a be fi ze tett ár ve ré si elõ leg össze gét az ered mény hir de tést kö ve tõ nyolc munka -
napon be lül ka mat nél kül, a li ci tá ló ál tal meg je lölt bank szám la szám ra vissza utal ja. Az ered mé nyes pá lyá zó ál ta la be fi ze tett ár ve ré si
elõ leg a vé tel ár ba be szá mít. Az adás vé te li 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 mun ka na pon be lül ke rül sor. Ha a szer zõ dés a ve võ ér dek kö ré ben fel me rü lõ ok ból nem jön lét re, a ve võ a biz to sí té kot (a be fi ze tett
ár ve ré si elõ le get) el ve szí ti. A bir tok ba adás ra a vé tel ár tel jes meg fi ze té sét kö ve tõ nyolc mun ka na pon be lül az esz kö zök tá ro lá si he lyén 
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 az ár ve rést in dok lás nél kül ered mény te len nek nyil vá nít sa,
és új ár ve rést ír jon ki.

A fel szá mo ló tá jé koz tat ja az ér dek lõ dõ ket, hogy a nyer tes li ci tá ló a tel jes vé tel ár meg fi ze té sén fe lül a 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let
6. § (1) be kez dés b) pont ja sze rint a net tó vé tel ár 1%-át, mint ju ta lé kot kö te les meg fi zet ni az EÉR mû köd te tõ je ré szé re. 

* * *
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