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C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2017. augusztus 24.]

34. szám

2. tétel:
A pályázatban szereplõ vagyonelem megnevezése: fa pellet gyártósor.
Típus: ipari gép.
Gyártási idõ: 2009.
Állapot: újeszerû.
Tehermentes: igen.
Mennyisége: 1 db.
Becsérték: 515 000 000 forint.
A vagyontárgyak megtekinthetõségének helye, ideje, egyéb közlemény: a vagyonelemek megtekintése elõzetes telefonos bejelentkezés alapján történhet a +36 (30) 575-8057-es telefonszámon.
A vételár megfizetésének módja, határideje: a nyertes ajánlattevõ köteles az ajánlati biztosítékot meghaladó teljes vételárat az adásvételi szerzõdés aláírásától számított 30 napon belül átutalni az adásvételi szerzõdésben megadott bankszámlaszámra, „SOTUR Pellet
Kft. pályázati vételár” közleménnyel. A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy az ingóságok vételárát terhelõ általános forgalmi
adó összege a mindenkor hatályos áfa-tv. szabályai szerint kerül meghatározásra, amelynek megfizetésére a nyertes pályázó köteles.
Részletfizetési lehetõség: nincs.
A szerzõdéskötés határideje: a Kvantál Kft. a nyertes ajánlattevõvel a pályázat elbírálását – az értékelési jegyzõkönyv EÉR-en
történt megjelenését – követõ 30 napon belül megköti az adásvételi szerzõdést. Ezen idõtartam alatt a nyertes pályázó az ajánlatához
kötve van. Az ajánlattevõ a szerzõdés aláírása elõtt köteles az EÉR rendelet 6. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott
1% jutalék megfizetését igazolni.
A vagyonelem elszállításának, átvételének módja, határideje: a vagyonelemek átvételnek módja birtokba adási jegyzõkönyv alapján történik.
A 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:
Minimálár: a nettó irányár 70%-a, azaz 413 000 000 Ft, mely összeg alatti ajánlatot a felszámoló nem fogad el, csak olyan pályázat
lehet eredményes, amely e feltételnek megfelel. Árajánlatot a vagyonösszességre gazdasági társaságok és természetes személyek
egyaránt tehetnek.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó adatait;
– magánszemély esetén személyi igazolvány, lakcímkártya, adóigazolvány másolata;
– egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói igazolvány, vagy jogszabály szerinti igazolása;
– gazdasági társaság, illetve egyéb szervezet esetén a jogképességet igazoló, az illetékes cégbíróság, illetve közjegyzõ által kiállított vagy hitelesített, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, illetve a nyilvántartásba vételrõl szóló 30 napnál nem régebbi igazolás, valamint a cégjegyzésre, illetve aláírásra jogosult aláírási címpéldánya vagy hiteles másolata;
– ajánlott vételárat, a vagyonösszességre;
– az ajánlati biztosítékkal nem fedezett vételár megfizetésének kötelezettségét a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelõen
(fizetés módja, határideje);
– kötelezettségvállalás az adásvételi szerzõdés elkészítésével felmerülõ ügyvédi munkadíj megfizetésére;
– az ajánlati biztosíték megfizetésének eredeti bizonylatát;
– ajánlati biztosíték visszautalására bankszámlaszámot;
– nyilatkozatot arra, hogy elfogadja-e a pályázat értékelésérõl e-mailben történõ tájékoztatást, amennyiben igen, azt milyen e-mail
címre kéri;
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett vagyontárgyat megtekintette, állapotát megismerte, a vagyontárgy állapota
teljeskörûen ismert a pályázó elõtt;
– annak tudomásulvételét, hogy az adós a vagyontárgy értékesítésére irányuló szerzõdésben a hibás teljesítésbõl eredõ kellékszavatossági igényeket, kártérítési igényt teljes mértékben kizárja.
A beérkezett ajánlatokat a Kvantál Kft. mint kiíró értékeli, és dönt az ajánlatok elfogadásáról. A kiíró azt az ajánlatot minõsíti
elõnyösebbnek, amelyben a meghirdetett vagyontárgyak vonatkozásában magasabb vételár szerepel.
A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében, több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ)
ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor.
A benyújtott pályázatok elbírálásától számított három napon belül a kiíró értesíti az ajánlattevõket a pályázat eredményességérõl.
A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: pelletgyártó üzem.
A fenti vagyontárgyról készített tenderfüzet az alábbi linken érhetõ el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P846613/tetelek.pdf
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