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A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.;
levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.), mint a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet „f. a.” (Cg.: [18 02 000128];
székhely: 9900 Körmend, Rákóczi u. 32.) Fõvárosi Törvényszék 20. Fpk. 01-15-000559/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója,
a Cégközlönyben 2017. szeptember 7-én meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelõen
nyilvános pályázati felhívás
útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.
A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P839397
A pályázatok benyújtásának kezdõ idõpontja: 2017. szeptember 22. 12 óra 00 perc.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. október 7. 12 óra 00 perc.
Az ajánlati biztosíték összege: 277 650 forint.
Az ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: a pályázónak a pályázat tárgyát képezõ ingóság vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell megfizetnie átutalással, a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet „f. a.” MKB Bank Zrt.-nél vezetett
10300002-10555303-49020032 számú bankszámlájára (közlemény rovatban: P839397 ajánlati biztosíték), és ennek igazolása
(feltöltése) a pályázat benyújtásakor az EÉR-re. Az ajánlatibiztosíték-fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendõ teljesítettnek, ha legkésõbb a pályázat lejáratának napján 12 óráig az elõbbiekben megadott adósi bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül
az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázatot kiíró felszámoló az esetleges felmerülõ bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekbõl
adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.
Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: az ajánlati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására
nyitva álló határidõ lejártát követõen, de legkésõbb a pályázatbontáskor ellenõrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt ajánlati biztosítékot a szabálytalanul pályázónak visszautalja. Ha a nyilvános pályázat eredménytelen (a pályázati felhívásban megadott feltételeknek megfelelõ ajánlatot nem adtak be), az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség
megállapításától számított nyolc munkanapon belül a felszámoló valamennyi pályázó részére visszautalja. Ha a nyilvános pályázat
eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha azonban a szerzõdés a nyertes pályázó érdekkörében
felmerülõ okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az elõírt határidõben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevõ pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett
ajánlatától visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.
A pályázatban szereplõ vagyontárgy(ak):
Grimme GF 75-4 típusú bakhátkészítõ gép. Gyártmány: Netagco. A jármû származási helye: Magyarország. Gyártási éve: 2009.
Elsõ hazai forgalomba helyezés: 2009. november 11. Tartozékok: KRESZ. Futásteljesítmény: átlagos, a jármû állapotához képes
reális. Általános állapot: gumik: 50%, szivattyú: 50%, fényezés: 50%, mechanikai sérülés nincs. Szervizkönyv: magyar nyelvû van,
rendszeres szervizek, javítások dokumentálása nincs; követelés fejében banki visszavett.
A felszámoló által elfogadható, legalacsonyabb összegû ellenérték (minimálár): 3 887 100 forint.
A vagyontárgy gyorsan romló/különleges kezelést igénylõ/csekély értékû: nem.
A pályázatban szereplõ vagyontárgy(ak) irányára összesen: 5 553 000 forint.
1. tétel:
A pályázatban szereplõ vagyontárgy(ak) megnevezése: Grimme GF 75-4 típusú bakhátkészítõ gép.
Típus: mezõgazdasági gép.
Gyártmány: NETAGCO.
Gyártási idõ: 2009.
Állapot: átlagos.
Tehermentes: igen.
Mennyisége: 1 db.
Az ingóság megtekinthetõségének helye, ideje, egyéb közlemény: az ingóság megtekinthetõ a 8914 Vasboldogasszony, Kossuth
Lajos út 73. szám alatti címen, 2017. szeptember 25.–október 4. közötti idõszakban délelõtt 10 órától délután 14 óráig a
06 (30) 482-8253-as telefonszámon történõ elõzetes egyeztetés alapján. A megtekintés kizárólag kísérõ jelenlétében lehetséges.
A vételár megfizetésének módja, határideje: a pályázónak a pályázat tárgyát képezõ ingóság vonatkozásában a vételárat átutalással
kell megfizetnie. A szerzõdésben rögzítésre kerülõ feltételeknek megfelelõen a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet „f. a.”
MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10555303-49020032 számú bankszámlájára. A vételár megfizetésének módja: egy összegben,
legkésõbb az adásvételi szerzõdés megkötésével egyidejûleg indított banki átutalással. Amennyiben a nyertes pályázó a vételárat
a megjelölt határidõben nem fizeti meg, abban az esetben a befizetett ajánlati biztosítékot elveszti. A tulajdonjogot szerzõ fél a nyilvános értékesítésen az adóssal mint eladóval szemben beszámítással az ajánlati biztosíték összegén túl nem élhet. A felszámoló a vételár
teljes kiegyenlítéséig az értékesítendõ vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.
Részletfizetési lehetõség: nincs.
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A szerzõdéskötés határideje: szerzõdéskötésre az eredmény kihirdetését követõen 15 napon belül kerül sor. A szerzõdéskötés feltétele az EÉR-t üzemeltetõ számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalékfizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerzõdés elkészítésével a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg.
Az ügyvédi munkadíjat a vevõ köteles megfizetni.
A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: az értékesített vagyonelemeket a vevõ a teljes vételár megfizetésétõl
számított öt napon belül, átadás-átvételi jegyzõkönyv aláírása után birtokba veheti. Késedelmes birtokbavétel esetén a felszámoló
napi 10 000 Ft késedelmi díjat számol fel. A vevõ a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételérõl saját költségén köteles
gondoskodni.
A 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:
Az EÉR igénybevételével elektronikusan, írásban benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
– a pályázó nevét, azonosító adatait,
– gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt,
– a megvásárolni kívánt vagyontárgyat,
– a nettó vételi ár egyértelmû megjelölését,
– az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, valamint azon bankszámlaszám megjelölését, melyre sikertelen pályázat esetén
az ajánlati biztosíték visszautalását kéri,
– az eladó kellékszavatossága, illetve garanciája teljes kizárására vonatkozó írásbeli tudomásulvételének nyilatkozatát,
– nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal,
– arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a pályázó a vételárat legkésõbb a szerzõdéskötés napján indított banki átutalással megfizeti,
– tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a fizetési határidõ eredménytelenül telik el, az eladó elállhat
a szerzõdéstõl,
– az EÉR üzemeltetõje felé az 1% + áfa mértékû jutalék megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,
– kötelezettségvállalási nyilatkozat az ingóságok szállítása során felmerülõ költségek viselésére és az esetlegesen okozott károk
átvállalására és helyreállítására,
– az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalás,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadta.
Amennyiben a pályázó ezen követelmények teljesítését elmulasztja, pályázata automatikusan kizárásra kerül.
A pályázatok bontására a pályázati határidõ lejártát követõ nyolc napon belül kerül sor.
Az elbírálásnál a vételár nagysága alapján dönt az értékesítõ.
Ha az elektronikus pályázaton több, közel azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ) érvényes ajánlat
érkezik, és ezen felkínált vételárak a felszámoló számára elfogadhatók, a felszámolóbiztos ezek között ártárgyalást hirdet és az EÉR
automatikus üzenet útján értesíti az érintetteket az újabb pályázás kezdõ és záró idõpontjáról, valamint, hogy az eddigi legmagasabb
érvényes ajánlatuk az újabb eljárásban automatikusan részt vesz, és módjuk van az újabb pályázásra megadott idõtartamon belül az árajánlatukat emelni. Az újabb pályázás idõtartama öt óra, a megtett ajánlatokat a rendszer rögzíti (naplózza) és archiválja.
A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:
A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat.
A vásárlásra jogosult kiválasztásánál kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága.
Amennyiben nem érkezik a kiírásnak megfelelõ vételi ajánlat, a felszámoló a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, és újabb
pályázat kiírásáról határoz. A felszámoló ezen döntése miatt a pályázók körében keletkezõ bármely kárért való minden felelõsséget
már most kizárja.
A felszámoló tájékoztatja a pályázaton részt vevõket, hogy az irányár az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza. Az áfa
megállapítása a szerzõdéskötéskor hatályos adótörvény(ek) alapján történik. Adóalany vevõ esetén az értékesítés a 2007. évi
CXXVII. törvény 142. § g) pontja alapján a fordított adózás alá tartozik, így az adó megfizetésére a vevõ adóalany kötelezett.
Nem adóalany vevõ esetén az irányár nettó árnak tekintendõ, melyre a 27%-os áfa felszámításra kerül.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pályázati hirdetményt az ajánlatok beérkezése elõtt visszavonja.
A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelenné nyilvánítható.
Az ügyvédi munkadíjat – melynek mértéke a vételár 1%-a + áfa – a vevõ köteles megfizetni.
***

