
Az AB SOL VEN TUM Kft. (Cg.: [01 09 463743]; szék he lye: 1024 Bu da pest, Ady E. u. 19.) mint a G.I.C. Kft. „f. a.” (Cg.:
[08 09 027317]; szék hely: 8431 Ba kony szent lász ló, Tö rök Bál int u. 2.) – a fel szá mo lá si el já rás kez de mé nye zé sé nek idõ pont ja:
2015.  december 7. – Gyõ ri Tör vény szék 11. Fpk. 490/2015/9. sz. vég zé se ál tal ki je lölt fel szá mo ló ja, az el já rás ban har ma dik al ka lom mal

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:

Meg ne ve zés Lel tá ri
szám/azon.

Be szer zés éve

Mû sza ki be ren de zés/Term. gép

EW-00194-SW-DR2700 spekt ro fo to mé ter 14-0008 2014. má jus 30.

EW-58825-38 Ther mo S Ori on kon duk tor 14-0007 2014. má jus 30.

EW-72226-56 Co le-Par mer vá ku mszi vattyú 14-0010 2014. jú ni us 20.

EW-72226-56 Co le-Par mer vá kum szi vattyú 14-0011 2014. jú ni us 20.

EW-77420-10 Mas terf lex per. szi vattyú 14-0006 2014. má jus 30.

EW-77420-10 Mas terf lex per. szi vattyú 14-0005 2014. má jus 30.

EW-77420-10 Mas terf lex lab. szi vattyú 14-0004 2014. má jus 30.

EW-77420-10 Mas terf lex lab. szi vattyú 14-0003 2014. má jus 30.

J.P. Se lec ta N-80L iz zí tóke men ce 14-0001 2014. áp ri lis 30.

Scan mo ni tor ing rend szer 14-0009 2014. jú ni us 16.

Ózon ge ne rá tor n. a. 2014. áp ri lis 23.

HP De sign Jet 2500 plot ter n. a. n. a.

Ep son Stylus Co lor 1520 nyom ta tó n. a. n. a.

Sharp SF-2218 fény má so ló n. a. n. a.

Jel lem zõk:
Az esz kö zök mû sza ki lag és er köl csi leg is el avul tak, évek óta hasz ná la ton kí vül van nak, az el adó a mû kö dõ ké pes sé gü ket garantálni

nem tudja.
Becs ér ték: 1 712 500 Ft.
Ki ki ál tá si ár (a becs ér ték 50%-a): 850 000 Ft.
Ár ve ré si elõ leg: 25 500 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 képest:
– 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 afe lett mi ni mum 500 ezer, de ma xi mum 2 mil lió fo rint.
Az esz kö zök elõ re egyez te tett idõ pont ban te kint he tõk meg. Meg te kin tés re be je lent ke zés az in fo@ab sol ven tum.hu címen.
A 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 2. § (2) be kez dé se sze rin ti ér te sí tés meg tör tént.
A ki ki ál tá si ár csök ken té sé re a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 4. § (2a) be kez dé sé ben meg je lölt sze mé lyek ki fo gást nem emel tek.
Az ár ve rés részt ve või el fo gad ják – te kin tet tel ar ra, hogy a va gyon tár gya 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 kizárja, azt a vevõ tudomásul veszi.
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 GIC Kft. „f. a.” MKB Bank Zrt.-nél

ve ze tett 10300002-13209121-00014909 szá mú el kü lö ní tett szám lá já ra, „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 nyertes licitáló esetén foglalóként mûködik, és a vételárba 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 nyol ca dik nap.

Részletfizetési lehetõség nincs.
Az ér té ke sí tés a for dí tott áfa 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 tudomást.
Az ár ve rés meg in dí tá sá nak idõ pont ja: meg je le nést kö ve tõ 16. nap 12 óra 00 perc.
Az ár ve rés zá rá sá nak idõ pont ja: meg je le nést kö ve tõ 32. nap 12  óra 00 perc.
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A be ér ke zé si ha tár idõ jog vesz tõ.
Aján la ti kö tött ség ide je 45 nap.
Az ered mény ki hir de té sé re az ár ve rés le zá rá sát kö ve tõ 15 na pon be lül kerül 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, il le -

tõ leg 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 elbírálás szempontja az ajánlott vételár
nagysága.

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 (bá nat pénz) össze gét az ered mény hir de tést kö ve tõ
nyolc mun ka na pon 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 tal be -
fizetett ár ve ré si elõ leg (bá nat pénz) 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 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
az ár ve ré si elõ le get (a be fi ze tett bá nat pénzt) 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 na pon be lül kerül
sor. A bir tok ba adás az eszközök jelenlegi tárolási helyén történik, az onnan történõ elszállítás költsége a vevõt terheli.

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
árverést írjon 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 mûködtetõje részére.

* * *
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