
 

FELSZÁMOLÁSI ÁRVERÉSEK – PÁLYÁZATOK

A Kvan tál Kft. (Cg.: [01 09 364827]; szék hely: 1115 Bu da pest, Ke ve há za u. 3.; le ve le zé si cím: 1525 Bu da pest, Pf. 84) mint
a FOOTSTEP  Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 338768]; szék hely: 1119 Bu da pest, An dor u. 21/C fszt. 1.) Fõ vá ro si Tör vény szék
14. Fpk. 748/2022/15. sz. vég zé se ál tal ki je lölt fel szá mo ló ja, a Cég köz löny ben 2023. ja nu ár 26-án meg hir de tett pá lyá za ti fel hí vás nak
meg fe le lõ en

nyil vá nos pá lyá za ti fel hí vás

út ján, az aláb bi fel té te lek kel ér té ke sí ti az adós in gó sá gát.

A pá lyá zat ada tai:

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.sztfh.hu/pa lya zat/P2937510

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: 2023. feb ru ár 10. 11 óra 00 perc.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2023. feb ru ár 27. 14 óra 00 perc.

Aján la ti biz to sí ték össze ge: 810 000 fo rint.

Az aján la ti biz to sí ték for má ja, meg fi ze té sé nek mód ja és ha tár ide je: a pá lyá zó nak az aján la ti biz to sí té kot át uta lás sal a Kvan tál Kft.
Ta ka rék bank Zrt.-nél ve ze tett 65100118-11354554-00000000 szá mú bank szám lá já ra kell meg fi zet nie. Az aján la ti biz to sí ték meg -
fizetését a pá lyá zat be nyúj tá sá ra meg ha tá ro zott ha tár idõ meg nyíl tát meg elõ zõ 24 órá ig kell tel je sí te ni. Az át uta lás köz le mé nyé ben
kér jük fel tün tet ni Fo ots tep Kft. „f. a.” bá nat pénz. A ban ki uta lá si köz le mény ben fel kell tün tet ni az ér té ke sí tés EÉR-azo no sí tó szá mát,
va la mint a pá lyá zó össze vont P- és F-azo no sí tó ját is. Ugyan ed dig az idõ pon tig a bá nat pénz meg fi ze té sét iga zo ló bi zony la tot fel kell
töl te ni az EÉR-re is. A fel szá mo ló az aján la ti biz to sí ték meg fi ze té sét a pá lyá zat hir det mény ben meg je lölt kez dõ idõ pont ját meg elõ zõ
24 órá val el len õr zi.

Az aján la ti biz to sí ték kal kap cso la tos egyéb köz le mény: ha a pá lyá za ti el já rás ered mé nyes, az aján la ti biz to sí ték a nyer tes pá lyá zó -
nál a vé tel ár ba be szá mí tás ra ke rül, a töb bi pá lyá zó ese té ben az aján la ti biz to sí ték tel jes össze ge az ered mény hir de tés nap já tól szá mí -
tott nyolc mun ka na pon be lül vissza uta lás ra ke rül. Tá jé koz tat juk a pá lyá zó kat, hogy amennyi ben az adás vé te li szer zõ dés a nyer tes
pá lyá zó ér dek kö ré ben fel me rü lõ ok ból nem jön lét re, vagy a nyer tes pá lyá zó a vé tel árat az elõ írt ha tár idõ ben nem fi ze ti meg, vagy azt
az elekt ro ni kus ár tár gya lá son kí vül mó do sít ja, az aján la ti biz to sí té kot el ve szí ti. Nem jár vissza az aján la ti biz to sí ték a nyer tes pá lyá zó -
nak, ha az a 30 na pos aján la ti kö tött ség idõ tar ta ma alatt az aján la tát vissza von ja. A Cstv. 49/A. § (4) be kez dé se ér tel mé ben több meg -
fe le lõ, azo nos ér té kû (a vé tel ár vo nat ko zá sá ban leg fel jebb 10%-kal el té rõ) aján lat ese tén a fel szá mo ló nyil vá nos ár tár gya lást tart.

A fel szá mo ló nak – a va gyon fel mé rés, va la mint az adós va gyo ná ra vo nat ko zó ada tok alap ján – elõ vá sár lás ra jo go sult ról nincs tu do -
má sa.

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy(ak):

A fel szá mo ló kon cer te ken, ren dez vé nye ken hasz ná la tos nagy biz ton sá got nyúj tó te re lõ-, ta po só kor do no kat és hor doz ha tó biz ton sá gi
kerí téseket kí nál meg vé tel re. Az esz kö zök még nem vol tak hasz nál va, sok kö zü lük még a meg vé tel kor be cso ma golt ál la pot ban ta lál ha tó.
A taposó kordon min den ele me ki vá ló mi nõ sé gû alu mí ni um, szi lárd, biz ton ság gal rög zít he tõ ele mek bõl áll, me lyek el len áll nak az idõ já rás -
nak és a tö meg nek. 50 db alu mí ni um ta po só kor don ké pe zi a hir de tés tár gyát, mely ta po só kor do nok fõ csö ve 50 × 43 × 2 mm-es mé ret tel ren -
del ke zik, anya ga alu mí ni um öt vö zet 6082-T6, mé re te 1200 mm × 1000 mm × 1200 mm, össze csu kott mé re te: 1000 × 1200 × 80 mm, szí ne
ezüst/fe ke te. Hasz ná la ta so rán az em be rek el len õr zé si áram lá sát biz ton ság ban tart ja. A hor doz ha tó biz ton sá gi ke rí té sek anya ga szin tén
 alumínium és ki vá ló mi nõ sé gû ala csony szén acél csõ, mely nek mé re te 1,2 m × 2 m. Fe lü let: fal me pla ting, hor gany zott, ezüst, sár ga, kék, pi -
ros stb. szí nek bõl áll. Gyár tó ja – a ta po só kor don nak s a hor doz ha tó biz ton sá gi ke rí tés nek egy aránt – Gu angz hou Ken zo Per for man ce
 Equipment Co., Ltd Zhu li ao Ave nue, Ba i y un Dist rict, Gu angz hou. Go ang dong, Chi na. 100 db hor doz ha tó biz ton sá gi ke rí tés ké pe zi a hir -
det mény tár gyát.

A va gyon tárgy gyor san rom ló/kü lön le ges ke ze lést igény lõ/cse kély ér té kû: nem.

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy(ak) becs ér té ke össze sen: 20 625 000 fo rint.

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy(ak) mi ni má lá ra össze sen: 20 625 000 fo rint (a becs ér ték 100%-a).

A mi ni mál ár csök ken té sét az ér de kel tek írás ban nem el le nez ték.

Az in gó ság meg te kint he tõ sé gé nek he lye, ide je, egyéb köz le mény: a va gyon tár gyak meg te kin té sé re elõ ze tes be je lent ke zés alap ján a fel -
szá mo ló Szo mo lyán biz to sít le he tõ sé get. Ér dek lõd ni az esz kö zök meg te kin té se kap csán La jer Lász ló nál a +36 (20) 942-0421-es telefon -
számon le het.

Az áfa fi ze tés re vo nat ko zó sza bá lyok: a 2007. évi CXXVI II. (áfa tör vény) alap ján.

A 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 12. § (5) be kez dés sze rin ti pá lyá za ti el bí rá lás mód ja: a pá lyá zó nak meg kell fi zet nie az EÉR
ré szé re já ró 1%-ot. A pá lyá zó nál fel me rü lõ költ sé gek a pá lyá zót ter he lik.
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A vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ja, ha tár ide je: a ve võ az aján la ti biz to sí té kon fe lül fenn ma ra dó vé tel árat a szer zõ dés kö tés tõl szá mí -
tott 15 na pon be lül ban ki át uta lás sal, egy összeg ben kö te les meg fi zet ni az el adó ré szé re az adás vé te li szer zõ dés ben Ta ka rék bank
Zrt.-nél ve ze tett 65100118-11356941-00000000 szá mú bank szám la szám ra, „Fo ots tep Kft. f.a. pá lyá za ti vé tel ár” köz le ménnyel.
Amennyi ben a 15 na pos fi ze té si ha tár idõ ered mény te le nül te lik el, az el adó kü lön fel szó lí tás nél kül el áll a szer zõ dés tõl.

Rész let fi ze té si le he tõ ség: nincs.
A szer zõ dés kö tés ha tár ide je: a Kvan tál Kft. a nyer tes aján lat te võ vel a pá lyá zat el bí rá lá sát – az ér té ke lé si jegy zõ könyv EÉR-en tör -

tént meg je le né sét – kö ve tõ 30 (har minc) na pon be lül meg kö ti az adás vé te li szer zõ dést. Ezen idõ tar tam alatt a nyer tes pá lyá zó az aján -
la tá hoz köt ve van. Az aján lat te võ a szer zõ dés alá írá sa elõtt kö te les az EÉR ren de let 6. § (1) be kez dé sé nek b) pontjában meghatározott
1%-os jutalék megfizetését igazolni.

A va gyon tárgy el szál lí tá sá nak, át vé te lé nek mód ja, ha tár ide je: a meg hir de tett in gó sá gok bir tok bavé te lé re a tel jes vé tel ár ki egyen lí -
té sét kö ve tõ en ke rül het sor. Az in gó sá gok el szál lí tá sá ról a vevõnek saját költségén kell gondoskodnia.

A 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 12. § (5) be kez dés sze rin ti rész le tes fel té te lek:
A mi ni mál ár a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 4. § (2a) be kez dé se sze rint ke rült meg ál la pí tás ra.
A ki író a pá lyá za to kat ki zá ró lag az aján lott vé tel ár alap ján rang so rol ja.
A ki író azt az aján la tot mi nõ sí ti elõ nyö sebb nek, amely ben az aján lott ma ga sabb net tó vé tel ár szerepel.
A mi ni mál ár alat ti ér té ken adott vé te li aján lat ered mény te len.
Ár aján la tot a va gyonösszes ség re gaz da sá gi tár sa sá gok és ter mé sze tes sze mé lyek egy aránt tehetnek.
Az aján lat nak tar tal maz nia kell:
– pá lyá zó ada tai,
– ma gán sze mély ese tén sze mé lyi iga zol vány, lak cím kár tya, adó iga zol vány má so la ta,
– egyé ni vál lal ko zó ese tén egyé ni vál lal ko zói iga zol vány, vagy jog sza bály sze rin ti iga zo lá sa,
– gaz da sá gi tár sa ság, il let ve egyéb szer ve zet ese tén a jog ké pes sé get iga zo ló 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat, il let ve a nyil ván -

tar tás ba vé tel rõl szó ló 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lás, va la mint a cég jegy zés re, il let ve alá írás ra jo go sult alá írá si cím pél dá nya vagy
hi te les má so la ta,

– aján lott vé tel árat, a va gyon összes ség re,
– az aján la ti biz to sí ték kal nem fe de zett vé tel ár meg fi ze té sé nek kö te le zett sé gét a pá lyá za ti fel hí vás ban fog lal tak nak meg fe le lõ en

(fi ze tés mód ja, ha tár ide je),
– kö te le zett ség vál la lás az adás vé te li szer zõ dés el ké szí té sé vel fel me rü lõ ügy vé di mun ka díj meg fi ze té sé re,
– az aján la ti biz to sí ték meg fi ze té sé nek ere de ti bi zony la tát,
– aján la ti biz to sí ték vissza uta lá sá ra bank szám la szá mot,
– nyi lat ko za tot ar ra, hogy el fo gad ja-e a pá lyá zat ér té ke lé sé rõl e-ma il ben tör té nõ tá jé koz ta tást, amennyi ben igen, azt mi lyen

e-ma il-cím re ké ri,
– nyi lat ko za tot ar ra vo nat ko zó an, hogy a meg hir de tett va gyon tár gyat meg te kin tet te, ál la po tát meg is mer te, a va gyon tárgy ál la po ta

tel jeskö rû en is mert a pá lyá zó elõtt,
– an nak tu do má sul vé te lét, hogy az adós a va gyon tárgy ér té ke sí té sé re irá nyu ló szer zõ dés ben a hi bás tel je sí tés bõl ere dõ kellék -

szavatossági igé nye ket, kár té rí té si igényt tel jes mér ték ben ki zár ja.
A be ér ke zett aján la to kat a Kvan tál Kft. mint ki író ér té ke li, és dönt az aján la tok el fo ga dá sá ról. A ki író azt az aján la tot mi nõ sí ti elõ -

nyö sebb nek, amely ben a meg hir de tett va gyon tár gyak vo nat ko zá sá ban ma ga sabb vételár szerepel.
A Cstv. 49/A. § (4) be kez dé se ér tel mé ben, több meg fe le lõ, azo nos ér té kû (a vé tel ár vo nat ko zá sá ban leg fel jebb 10%-kal el té rõ)

aján lat ese tén ár tár gya lás ra kerül sor.
A be nyúj tott pá lyá za tok el bí rá lá sá tól szá mí tott há rom na pon be lül a ki író ér te sí ti az aján lat te võ ket a pá lyá zat eredményességérõl.
A fel szá mo ló hir det ménnyel kap cso la tos egyéb köz le mé nye:
Az in gó sá gok el sõ al ka lom mal ke rül nek meg hir de tés re.
A 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 2. § (2) be kez dé se sze rin ti fel té tel fenn áll.
A fen ti va gyon tárgy ról ké szí tett ten der fü zet az aláb bi lin ken ér he tõ el:
https://eer.sztfh.hu/pa lya zat/P2937510/te te lek.pdf

* * *
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