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A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
I. em.), mint az ALBA Takarékszövetkezet „f. a.” (Cg.: [07 02 000507]; székhely: 8000 Székesfehérvár, Táncsics M. u. 2.; a felszámolást elrendelõ végzés közzétételének idõpontja: 2014. szeptember 17.) Fõvárosi Törvényszék 5. Fpk. 01-14-007285. számú
végzésével kijelölt felszámolója,
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képezõ alábbi eszközöket:
14 db Kisan Newton F típusú bankjegyfeldolgozó technikai adatai:
Kijelzõ: 4,3" TFT színes érintõképernyõs kijelzõ.
Valutakezelés: USD, HUF, EUR és 36 további valuta kezelése (opcionális).
Lerakó zseb: 1 + 1 lerakó zseb.
Számlálási sebesség: 800–1200 db bankjegy/perc.
Csatlakozási lehetõség: USB csatlakozási lehetõség az adatok gyors lementésére, továbbá USB, LAN, soros csatlakozási
lehetõség.
Mérete: 288 ´ 314 ´ 310 mm.
Súly: 10 kg.
A bankjegyfeldolgozó képfelismerési és feldolgozási technológiájával felismeri, szétválogatja és elkülöníti a különbözõ bankjegyeket, továbbá teljes körû eredetiség és forgalomképességi vizsgálatot végez el, amit az MNB-minõsítés szavatol.
Funkciók:
– címletválogatás,
– utalványok leválogatása,
– hamisgyanús bankjegyek különválasztása,
– valutavizsgálat (opcionális),
– a bankjegyek forgalomképességének vizsgálata (ATM-töltéshez – „F” típus),
– bankjegyek összeforgatása, „fejelése”.
Irányár: 7 182 000 Ft + áfa (hétmillió-száznyolcvankettõezer forint plusz áfa).
Ajánlati biztosíték: 359 100 Ft (háromszázötvenkilencezer-száz forint).
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P726918
A pályázatok benyújtásának kezdõ idõpontja: a pályázati felhívás Cégközlönyben történt megjelenését követõ 16. nap 9 óra 00 perc.
A pályázatok benyújtásának határideje: a pályázati felhívás Cégközlönyben történt megjelenését követõ 32. nap 12 óra 00 perc.
Az ingóságok megtekinthetõségének helye, ideje, egyéb közlemény: az ingóságokat elõre egyeztetett idõpontban [Faddiné
Szeip Anikó; tel.: 06 (20) 599-8544] lehet megtekinteni 8000 Székesfehérvár, Táncsics M. u. 2. szám alatt.
Az ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: a pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték
befizetése (közlemény rovatban: ALBA Takarékszövetkezet „f. a.” ajánlati biztosíték és a pályázati tétel megnevezése) az ALBA
Takarékszövetkezet „f. a.” 11500119-10000427 sz. Takarékbank Zrt.-nél vezetett bankszámlájára. Az ajánlatibiztosíték-fizetési
kötelezettség csak abban az esetben tekintendõ teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülõ befizetést igazoló dokumentumon túl, az elõbbiekben megadott adósi bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati
felhívást 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 lejártakor ellenõrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt ajánlati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati
eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – az 1991. évi XLIX. tv. (a továbbiakban: Cstv.) Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított nyolc munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati
biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerzõdés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült 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 tévõ pályázó
az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.
A vételár megfizetésének módja, határideje: a pályázat nyertese köteles a teljes vételárat, a 15 napon belül megkötendõ adásvételi
szerzõdésben meghatározottak szerint átutalással, maximum nyolc napon belül megfizetni. Ha ezt a vevõ elmulasztja, az ajánlati
biztosíték összegét elveszti. Az elõvásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy
a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig
írásban kell bejelenteni.
Részletfizetési lehetõség: nincs.
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A szerzõdéskötés határideje: szerzõdéskötésre a pályázat elbírálását követõen a szerzõdéskötésre vonatkozó felhívás után 15 napon
belül kerül sor. A szerzõdéskötés feltétele az EÉR 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 felek
a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg.
Az ingóságok átvételének módja, határideje: az ingóság elszállításának határideje a vételár jóváírását követõ öt napon belül.
A 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:
Ajánlatot tulajdonszerzési képességgel rendelkezõ természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkezõ jogi személyek
(továbbiakban: ajánlattevõ) tehetnek.
Az eladóval szembeni hitelezõi követelések vételárba történõ beszámítására nincs lehetõség.
A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat.
A vásárlásra jogosult kiválasztásánál kizárólagos szempont az ajánlati ár nagysága.
A pályázatok bontására a pályázati határidõ lejártát követõ nyolc napon belül kerül sor.
A felszámoló több megfelelõ, azonos értékû (vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ pályázat esetén) nyilvános
ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR-en keresztül tájékoztatja az érdekelteket.
A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelenné nyilvánítható.
A meghirdetett vagyonelemek kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre. Együttes értékesítés sikertelensége esetén – megfelelõ
ajánlat hiányában – az eljárás eredménytelen.
Az eladó az ingóságok vonatkozásában kellékszavatosságot nem vállal.
A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:
A felszámolóbiztos tájékoztatja a pályázókat, hogy az ingóságok értékesítése a 2007. évi CXXVII. törvény 82. § (1) bekezdése
alapján adóköteles.
A pályázat lebonyolítására a Cstv., a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet és az EÉR Felhasználói Szabályzata az irányadó.
Az EÉR igénybevételével, elektronikusan írásban benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
– a pályázó nevét, azonosító adatait (természetes személynél név, születési név, lakcím, anyja neve, születési hely és idõpont;
jogi személynél név, székhely, cégjegyzékszám, képviselõ neve),
– cég esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt,
– a megvásárolni kívánt vagyontárgyak megjelölését,
– a vételi ár egyértelmû megjelölését,
– a szerzõdés megkötésére vonatkozó kötelezettségvállalást és a vételár szerzõdéskötéstõl számított nyolc napon belüli megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,
– annak kijelentését, hogy az ajánlattevõ vételi ajánlata elõtt a vagyontárgyakat megtekintette és ennek alapján tette meg vételi
ajánlatát,
– az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,
– 60 napos ajánlati kötöttség vállalását,
– az EÉR üzemeltetõje felé az 1% + áfa mértékû jutalék megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,
– kötelezettségvállalási nyilatkozat az ingóságok bontása, szállítása során felmerülõ költségek viselésére és az esetlegesen okozott
károk átvállalására és helyreállítására,
– tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a nyolcnapos fizetési határidõ eredménytelenül telik el, az eladó eláll
a szerzõdéstõl,
– kötelezettségvállaló nyilatkozat, hogy a vevõ a vagyontárgyakat a vételár kifizetésétõl számított legkésõbb öt napon belül
birtokba veszi.
A felszámoló felhívja az elõvásárlási jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében elõvásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során vagy azt követõen, a felszámoló felhívásának kézhezvételét követõ tíz napon belül, írásban tehetik meg. A bejelentés elmaradása esetén – a felszámoló által nem ismert jogosultak vonatkozásában – a felszámoló úgy tekinti, hogy
az elõvásárlási jogosultak elõvásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.
***

