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A CREDIT PLUSZ Felszámoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: [01 09 895908]; 1119 Budapest,
Nándorfejérvári út 35.) mint az INSPECTEUR Security 2000 Magánnyomozó Iroda Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.”
(Cg.: [01 09 718372]; 1136 Budapest, Hegedûs Gyula u. 29/A fszt. 1.; adószáma: [13092845-2-41]) Fõvárosi Törvényszék
6. Vpk. 121/2019/20. sorszámú végzésével kijelölt vagyonrendezõje
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képezõ vagyonelemet.
A vagyontárgy értékesítésére második alkalommal kerül sor.
A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.
A pályázat az elõzõ kiírással azonos tartalommal jelenik meg.
1. tétel:
KHL–947 frsz.-ú Peugeot 307 személygépkocsi.
Hengerûrtartalom: 1360 cm3, teljesítmény: 65 kW, üzemmód: Otto, üzemanyag: ólommentes benzin, gyártási év: 2005., színe: fekete.
Forgalomban tartás jellege: hivatalból ideiglenesen kivonva, 2014. augusztus 23.
A gépjármû az átlagosnál jobban elhasznált és elhanyagolt állapotú.
A jármû NAV-foglalással terhelt.
Becsérték: 310 000 Ft.
Minimálár: 310 000 Ft (a becsérték 100%-a).
Ajánlati biztosíték: 15 500 Ft.
A 2007. évi CXXVII. törvény (az általános forgalmi adóról) 88. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelõen az értékesítés adó- (áfa-)
köteles, az adót a 141. § (1) bekezdés g) pontjának megfelelõen a vevõ fizeti meg.
Az egyes vagyontárgy megtekintésének idõpont-egyeztetése kérhetõ munkanapokon 9 órától 14 óráig elektronikus úton az
info@creditplusz.com e-mail-címen. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ az Elektronikus Értékesítési Rendszeren érhetõ el.
A megvásárlásra felkínált vagyonelemért a vagyonrendezõ kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg.
A részletes értékesítési tájékoztató (részletes tenderfüzet) az Elektronikus Értékesítési Rendszerre (https://eer.gov.hu) kerül feltöltésre, melynek megtekintése és letöltése költségmentes.
A pályázat a részletes értékesítési tájékoztató megtekintése, és/vagy letöltése nélkül is eredményesen benyújtható.
Pályázati feltételek, követelmények:
a) A pályázatokat kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (https://eer.gov.hu) keresztül kell benyújtani. A pályázat
benyújtására regisztrált felhasználóként van lehetõség. A pályázat benyújtása a pályázati dokumentáció minden oldalának aláírt,
adószámmal rendelkezõ személy vagy szervezet esetén pedig bélyegzõlenyomattal is ellátott szkennelt változatának az
EÉR felületére történõ feltöltésével történik.
A pályázatok benyújtásának kezdõ idõpontja: 2022. január 28. 00 óra 00 perc.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2022. február 14. 12 óra 00 perc.
Jelen pályázati felhívás a vagyonrendezõ részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A vagyonrendezõ a pályázatot hiányos,
nem megfelelõ ajánlatok esetében a pályázót kizárhatja vagy eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
b) A pályázaton való részvétel feltétele:
A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell magánszemély ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, címét, az azonosítására alkalmas
további adatait, a nettó és a bruttó ajánlati árat egyértelmûen meghatározva, a fizetés módját és vállalt feltételeit, valamint határidejét.
Vállalkozás, illetve társaság ajánlattevõ esetén a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ
tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a nettó és a bruttó ajánlati árat egyértelmûen meghatározva, a fizetés módját és vállalt
feltételeit, valamint határidejét.
A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállaló nyilatkozatát.
A pályázó köteles az általa pályázott vagyonelemek pályázati hirdetményben meghatározott ajánlati biztosítékát (10 000 E Ft alatt
5%-át, 10 000 E Ft felett további 3%-át) a CREDIT PLUSZ Kft. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10404601-49515349-56501117 számú
letéti számlájára „INSPECTEUR Security 2000 Magánnyomozó Iroda Kft., f.a. pályázata” közleménnyel ajánlati biztosítékként
2022. január 26-ig átutalni.
A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték elõírt határidõben és módon történõ befizetése. A felszámolási eljárásban
az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítésérõl szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 13. § (2) és (3) bekezdései szerint
az ajánlati biztosíték befizetését a vagyonrendezõ a pályázat hirdetményben megjelölt kezdõ idõpontját megelõzõ 24 órával ellenõrzi.
Eredményes eljárás esetén a megfizetett ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál beszámításra kerül a vételárba. A többi pályázónak, eredménytelen eljárás esetén valamennyi pályázónak az eredményhirdetés napjától számított nyolc munkanapon belül az ajánlati
biztosíték teljes összege visszautalásra kerül.
A nyertes pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti, amennyiben az adásvételi szerzõdés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülõ
okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az elõírt határidõben nem fizeti meg.
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c) Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevõ pályázó nyer vételi jogot.
Az értékelésnél egyéb szempontok nem kerülnek figyelembevételre.
Több megfelelõ, azonos értékû (a legjobb ajánlati ártól 10%-kal eltérõ sávban) árat ajánlók között nyilvános ártárgyalásra kerül
sor, melynek idõpontját és feltételeit az ártárgyalást megelõzõen az érintettekkel a vagyonrendezõ közli.
d) Szerzõdéskötés, a vételár megfizetésének módja és határideje: a szerzõdéskötés végsõ határideje az eredményhirdetéstõl
számított 30. nap. A vevõ tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerzõdéshez az ügyvédet a vagyonrendezõ biztosítja, az ügyvédi
munkadíj vevõt terheli, amely a vételár 1%-a, de minimum 50 000 Ft/szerzõdés.
Fizetés a szerzõdéskötéstõl számított 30 napon belül átutalással a CREDIT PLUSZ Kft. 10404601-49515349-56501038 számú
számlájára.
A teljes vételár kiegyenlítése a tulajdonba, illetve a birtokba adás feltétele. A részletfizetés lehetõségét a vagyonrendezõ kizárja.
e) A vevõ a vagyonelem birtokbavételérõl saját költségén köteles gondoskodni. Ha a szerzõdésben erre megszabott határidõt
túllépi, a vagyonrendezõ a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel.
f) A vagyonrendezõ az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követõen a nyertes
ajánlatot bemutatja az elõvásárlási joggal rendelkezõknek, az õket megilletõ sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak:
kívánnak-e élni elõvásárlási jogukkal. A nyilatkozattételre a vagyonrendezõ tíz napot biztosít.
***

