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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 DRB Bank Zrt. „f. a.” (Cg.: [02 10 060351]; székhely: 7800 Siklós,
Felszabadulás u. 46–48.) Fõvárosi Törvényszék Fpk. 01-15-000886/5. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben
2016. szeptember 22-én megjelent árverési hirdetménynek megfelelõen
nyilvános árverés
útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.
Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu).
Az árverés kezdete: 2016. október 7. 14 óra 00 perc.
Az árverés vége: 2016. október 22. 14 óra 00 perc.
Licitlépcsõ:
1 millió forintig: 5 000 forint.
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint.
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint.
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint.
200 millió forint és a felett: 500 000 forint.
Az árverési elõleg megfizetésének módja és határideje: az ajánlattevõnek az árverés tárgyát képezõ vagyontárgy vonatkozásában
árverési elõleget kell megfizetnie átutalással, a DRB Bank Zrt. „f. a.” OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11731001-2069701900000000 számú bankszámlájára. Az árverésielõleg-fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendõ teljesítettnek, ha a befizetést igazoló dokumentum feltöltésén túl, az árverés kezdõ idõpontjáig az elõbbiekben megadott eladói bankszámlán hiánytalanul
jóváírásra kerül az árverési elõleg teljes összege. Az átutalás költségei minden esetben a licitálót terhelik.
Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: az árverési elõleg befizetését a felszámoló az árverés lejáratkor ellenõrzi. A szabálytalanul eljáró licitálót az eljárásból kizárja, az átutalt árverési elõleget visszautalja. Ha az árverési eljárás eredményes, a felszámoló az
árverési elõleget nyertes licitálónál a vételárba beszámítja, a többi licitálónak az árverési elõleg teljes összegét az eredményhirdetés
napjától számított nyolc munkanapon belül visszautalja. Az árverési elõleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerzõdés
a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes a vételárat az elõírt határidõben nem fizeti meg. Az árverési elõleg megfizetése a kikiáltási ár megadását is jelenti egyben. Ettõl kezdve az ajánlattevõnek ajánlati kötöttsége van.
Az árverésre kerülõ vagyontárgyak:
1. tétel:
Az árverésre kerülõ vagyontárgy megnevezése: POS terminálok (Point of Sale-Terminals).
Típus: Ingenico IWL220; Ingenico ICT220; Ingenico ICT250; Ingenico IWT250.
Gyártmány: Ingenico.
Gyártási idõ: –
Állapot: átlagos.
Tehermentes: igen.
Mennyisége: 466 db.
A vagyontárgy gyorsan romló/különleges kezelést igénylõ/csekély értékû: nem.
Kikiáltási ár (minimálár): 13 165 000 forint.
Árverési elõleg összege: 595 000 forint.
Az árverésre irányadó licitlépcsõ az EÉR szabályainak és a kikiáltási árnak megfelelõen: 50 000 Ft.
A licitálás során az ajánlatokat ötezer forintra kerekítve kell megtenni.
Az árverésre kerülõ vagyontárgy megnevezése: POS terminálok (Point of Sale-Terminals).
Az ingóságok megtekinthetõségének helye, ideje, egyéb közlemény: az ingóságokat a 06 (30) 730-4625-ös telefonszámon, avagy
a titkarsag@drbbank.hu e-mail címen a felszámolóval történt elõzetes idõpont-egyeztetést követõen lehet megtekinteni.
A vételár megfizetésének módja, határideje: a licitálónak az ajánlat tárgyát képezõ vagyontárgy vonatkozásában a vételárat
átutalással kell megfizetnie a DRB Bank Zrt. „f. a.” OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11731001-20697019-00000000 számú bankszámlájára, a 15 napon belül megkötendõ adásvételi szerzõdésben meghatározottak szerint, maximum az adásvételi szerzõdés aláírásától
számított 15 napon belül. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendõ vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.
Elõvásárlásra jogosult: az elõvásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános árverés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy
a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. A végleges vételárról a jogszabályban megjelölt
elõvásárlási jogosultat a felszámoló írásban tájékoztatja, melynek kézhezvételétõl számított 15 napon belül kell az elõvásárlási jogról
szóló nyilatkozatát megküldenie a felszámoló részére (PSFN Kft., 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. I. em.). A nyilatkozat
megküldésének elmaradása esetén a felszámoló úgy tekinti, hogy – a felszámoló által nem ismert – elõvásárlási jogosultak elõvásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.
Részletfizetési lehetõség: nincs.
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A szerzõdéskötés határideje: szerzõdéskötésre az eredmény kihirdetése után a felszámoló szerzõdéskötésre vonatkozó felhívását
követõen 15 napon belül kerül sor. A szerzõdéskötés feltétele az EÉR-t üzemeltetõ számára történt nettó vételár 1%-os jutalékfizetési
kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak. Az adásvételi szerzõdés elkészítésével a felek a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg. A vételár 1%-a + áfa, de minimum 25 000 Ft + áfa összegû ügyvédi munkadíjat a vevõ köteles megfizetni.
A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: a vevõ az ingóságokat a szerzõdéskötés napjától számított
nyolc munkanapon belül, átadás-átvételi jegyzõkönyv aláírása után köteles birtokba venni.
A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:
Az ingóságok értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 87. § alapján mentes az adó alól.
Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet és az EÉR Felhasználói Szabályzata irányadó.
Az ajánlatok értékelésére az árverést követõ nyolc napon belül kerül sor.
A felszámoló több megfelelõ, azonos értékû (vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ) ajánlat 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.
***

