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A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.)
mint a SKILL Pénzügyi és Tanácsadó Zrt. „f. a.” (Cg.: [01 10 045048]; székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 19. C/6/62.;
felszámolási eljárás kezdeményezésének idõpontja: 2017. június 12.; felszámolási eljárás kezdõ idõpontja: 2017. június 27.) Fõvárosi
Törvényszék 34. Fpk. 2.586/2017/3. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. június 14-én közzétett hirdetménynek megfelelõen
nyilvános pályázati felhívás
útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós alábbi ingóságát.
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be.
A pályázatok benyújtásának kezdõ idõpontja: 2018. június 29. 08 óra 00 perc.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. július 16. 12 óra 00 perc.
A felszámoló a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében foglalt értesítési kötelezettségének eleget tett. A felszámoló a
237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelõen nyilatkozik, hogy a vagyontárgy értékesítési hirdetménye negyedik alkalommal kerül közzétételre; a b) pontjában foglaltaknak megfelelõen pedig, hogy a minimálár leszállítására tárgyában fennáll a vélelmezett hitelezõi hozzájárulás feltétele. A minimálár leszállítására – a 237/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet 4. § (2b) bekezdésében írtak szerint – a becsérték 35% mértékéig került sor.
1. RENAULT GRAND SCENIC típusú gépjármû.
Becsérték: 1 000 000 Ft.
Minimálár: 350 000 Ft.
Ajánlati biztosíték: 50 000 Ft.
A gépjármû értékesítése az áfa-tv. (2007. évi CXXVII.) 87. § a) pontja alapján mentes az adó alól.
Típus: jármû.
Gyártmány: RENAULT.
Színe: sötétszürke metál.
Gyártási idõ: 2008.
Km-óra állása: 301 000.
Üzemanyag: dízel.
Hengerûrtartalom: 1870 cm3.
Teljesítmény: 96 kW.
Saját tömeg: 1530 kg.
Tehermentes: nem (NAV javára bejegyzett végrehajtási jog terheli).
Állapot: karosszéria több helyen sérült; belsõ kárpit erõsen szennyezett, szakadt; belsõ tér szennyezett, gumik állapota rossz,
akkumulátor lemerült. A gépjármû forgalmi engedélye elveszett. Mûszaki érvényességi idõ: lejárt.
A vagyontárgy megtekinthetõségének helye, ideje, egyéb közlemény: az értékesítésre meghirdetett vagyontárgy megtekinthetõ
a 06 (30) 871-9117-es telefonszámon, vagy az EÉR-en küldött üzenetben, elõre egyeztetett idõpontban.
A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos közleménye:
A nyilvános pályázati eljárásban oly módon lehet részt venni, hogy a pályázó a www.eer.gov.hu elektronikus felületen regisztrál
és vállalja az EÉR szabályainak betartását.
Az EÉR felületére fel kell tölteni a megírt pályázatot, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia:
– a pályázó nevét, azonosító adatait,
– cég esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt,
– a megvásárolni kívánt vagyontárgy megjelölését,
– a nettó vételi ár egyértelmû megjelölését,
– az ajánlott fizetési feltételeket,
– az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,
– 120 napos ajánlati kötöttség vállalását,
– a felszámoló által biztosított ügyvéd munkadíjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,
– tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 15 napos fizetési határidõ eredménytelenül telik el, az eladó elállhat
a szerzõdéstõl,
– kötelezettségvállaló nyilatkozat, miszerint a vevõ a vagyontárgyat 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 szándékot
a nyilvános értékesítés során az értékesítési eljárás lezárulásáig lehet bejelenteni és az értékesítési eljárásban kialakult vételáron lehet
gyakorolni. A végleges vételárról az elõvásárlási szándékát bejelentõ személyt a felszámoló írásban tájékoztatja és ennek kézhezvételétõl számított tíz napon belül kell a végleges elõvásárlási nyilatkozatot, továbbá fedezetigazolást megküldeni.
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Az ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: az ajánlattevõnek az ajánlat tárgyát képezõ vagyontárgy vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetni átutalással, a SKILL Zrt. „f. a.” CIB BANK Zrt.-nél vezetett 1070002424937300-51100005 számú bankszámlájára, „pályázat ajánlati biztosíték” közleménnyel. Az ajánlatibiztosíték-fizetési kötelezettség
csak abban az esetben tekintendõ teljesítettnek, ha a 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: ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló
nyolc napon belül visszautalja a pályázónak. Ha a pályázat eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázó esetén
a vételárba beszámítja, a többi pályázónak az eredményhirdetés napjától – esetlegesen a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás
eredményhirdetése napjától – számított nyolc napon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó elveszíti, amennyiben
a szerzõdés a vevõ érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a vételárat az elõírt határidõben nem fizeti meg.
A 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:
A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A nyertes pályázó kiválasztásánál a kiemelt szempont elsõdlegesen az ajánlati ár nagysága, majd a teljes vételár
megfizetésének módja és határideje.
A pályázatok kiértékelésére a pályázati határidõ lejártát követõ 20 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.
Az együttesen meghirdetett vagyonelemek – mivel azok egy funkcionális egységet képeznek – kizárólag együttesen kerülnek
értékesítésre, együttes értékesítés sikertelensége esetén – megfelelõ ajánlat hiányában – az eljárás eredménytelen.
Eladók kellékszavatosságot nem vállalnak.
Az értékesítésre az áfa-tv. megfelelõ rendelkezései irányadóak.
A szerzõdéskötés határideje: szerzõdéskötésre a pályázat elbírálása után, a szerzõdéskötésre vonatkozó felhívást követõen 15 napon
belül kerül sor. A szerzõdéskötés feltétele a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-ának megfelelõ összegû jutalék megfizetése az EÉR rendszerüzemeltetõ számára, amely nem része a teljes vételárnak.
A vételár megfizetésének módja, határideje: az ajánlattevõnek az ajánlat tárgyát képezõ vagyontárgya vonatkozásában a vételárat
átutalással kell megfizetnie, az adásvételi szerzõdésben rögzítésre kerülõ feltételeknek megfelelõen, a SKILL Zrt. „f. a.” CIB BANK
Zrt.-nél vezetett 10700024-24937300-51100005 számú bankszámlájára. 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.
A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: a vevõ a vagyontárgyat a teljes vételár megfizetésétõl számított
öt napon belül, átadás-átvételi jegyzõkönyv aláírása után birtokba veheti. Késedelmes birtokbavétel esetén a felszámoló napi
50 000 Ft késedelmi díjat számolhat fel.
***

