
Pályázati Hirdetmény

A(z) CONCURS Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca
4., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 4.), mint a(z) ORBÁN SPED Kft. "f. a." „f.a”
(cégjegyzékszám: 18 09 112195, székhely: 9552 Vásárosmiske, Kossuth utca 11..) Szombathelyi
Törvényszék . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021.5.Fpk.23/2020/18.
szeptember 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

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/P2428341
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. szeptember 24. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 10. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 12 700 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázóknak ajánlati
biztosítékot a pályázat benyújtási határidejének lejártát megelőzően letétbe kell helyezni a
társaság Sberbanknál vezetett 14100134-40600949-01000005 számú elkülönített számlára
"Orbán Sped Kft. f.a. pályázati biztosíték" megnevezéssel legkésőbb a pályázat benyújtás
határidejét megelőzően történő jóváírással.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázaton való részvétel és az
érvényes vételi ajánlat feltétele az ajánlati biztosíték előírt határidőben és módon történő
megfizetése. A ajánlati biztosíték akkor tekinthető megfizetettnek, ha azt a megadott
bankszámlán, a megadott időpontig jóváírták, e körben a pályázati felhívást kiíró felszámoló az
esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel,
hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. Az ajánlati biztosíték a vételárba
beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén az elbírálástól számított 8 napon belül a
pályázó részére visszautalásra kerül. A felszámoló az ajánlati biztosíték kamatot nem fizet.
Az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló bizonylat melléklete a pályázatnak. 

Az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló bizonylat melléklete a pályázatnak. 

Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon
belül visszautalja.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján
- elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Renaul Master (TGK 3,5T)
Alvázszám: VF1MAF4DE49391542
Rendszám: MKC-833

https://eer.gov.hu/palyazat/P2428341


A gépkocsi műszaki és esztétikai állapotának rövid jellemzése:

A jármű erősen elhanyagolt, elhasznált állapotú. A járműnyilvántartó adatok alapján a
KM-számlálót vélhetően 2019-ben manipulálták. (A kilométeróra állása a manipuláció után: 638
726 km) A jármű motorja csak külső áramforrásról indítható. Az utolsó szerviz időpontja
ismeretlen. A motorblokkon, váltón olajszivárgás nyomai láthatók. Gumik teljesen lefutottak. Az
utastér erősen kopott, burkolatok hiányosak, sérültek. A karosszéria korábban karambolos volt
és jelenleg is sok sérülés látható rajta. A korábbi javítás szakszerűtlennek mutatkozik, a gittelés
több helyen berepedezett, alatta rozsdásodik. A tolóajtó fixre van csavarozva. A lámpatestek,
csavarozható karosszéria kiegészítők rögzítése szakszerűtlen. karosszériának szinte nincs olyan
eleme, amin ne lehetne kisebb-nagyobb sérülést találni. A jobb ajtó alatti sérülésnél a karosszéria
nem zár, csukott állapotban is kilátni a hézagon.

A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bek. szerinti
értesítési kötelezettség nem áll fenn.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 254 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 254 000 forint.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Renault Master (TGK 3,5T)
gépjármű
Típus: Jármű
Márka: Renault
Modell: Master
Gyártási idő: 2013. január 1.
Állapot: Sérült/hiányos
Üzemanyag: Dízel
Hengerűrtartalom (cm3): 2 299
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 254 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Előzetes egyeztetést
követően egy alkalommal.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy ÁFA fizetési
kötelezettség van, melyet a vevő visel. A becsérték már az áfával megnövelt összeg. 200.000.-Ft
+ áfa összesen 254.000.-Ft. A minimálár a becsérték 100%-a.

 bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) A
felszámoló a vételi ajánlatokat kizárólag az ÁFA nélkül értelmezett nettó vételár alapján bírálja
el.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat egy összegben, banki átutalással kell
megfizetni az adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 napon belül. Tulajdonjogot vagy
más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással
nem élhet, kivéve a Cstv. 49. § (4) bekezdésében foglaltakat.

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázó a nyertes pályázati értesítést követő 15 napon belül
köteles az adásvételi szerződést megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra a teljes
vételár megfizetését követő 15 napon belül kerül sor.

 bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) A felszámoló
a vételi ajánlatokat kizárólag az ÁFA nélkül értelmezett nettó vételár alapján bírálja el. A vevőnek
a vételár határidőn belüli, hiánytalan megfizetésén felül további kötelezettségek átvállalására
vagy teljesítésére kötelezettséget nem kell vállalnia. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy
30.000.-Ft összegű ügyvédi költség megfizetését vállalja, az eladó által kijelölt, az adásvételi
szerződés elkészítésével megbízott ügyvéd részére az adásvételi szerződés megkötésével
egyidejűleg.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatnak tartalmaznia kell a
pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. Szervezet, vagy gazdasági
társaság-pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál nem régebbi
cégkivonatát vagy hatósági nyilvántartásba vételének igazolását, a rendelkezésre jogosult
képviselő aláírási címpéldányát, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, továbbá
amennyiben a pályázó képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító
erejű okiratát. Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi
igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített
másolatát, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi
lakcímmel vagy székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni és a pályázathoz
csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia
kell a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a hirdetményben és a részletes értékesítési
tájékoztatóban meghatározott feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek elismeri,
nyilatkozni kell arról, hogy a pályázat benyújtásának határidejétől számított minimum 60 napos
ajánlati kötöttséget vállal, nyilatkozni, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot – az ajánlatának el
nem fogadása esetén – milyen számlára kéri visszautalni, továbbá nyilatkozni arról, hogy vele
szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek.
A nyilatkozatokat legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A pályázónak
továbbá igazolnia kell az ajánlott vételár meglétét. Érvénytelen az a pályázat, amely beszámítási
kikötést tartalmaz, vagy amelyben a vételár nem kerül egyértelműen megjelölésre, vagy
amelyben a vételár más pályázó ajánlatától függően kerül meghatározásra. Ha több közel azonos
értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) ajánlat érkezik, a felszámoló az
említett pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra meghívottakat az EÉR
rendszer üzenet útján értesíti. Az addig megtett pályázati ajánlatok automatikusan érvényben
maradnak, vagy azoknál magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot lehet tenni. A felszámoló
felhívja a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy az
elővásárlási joguk gyakorlására irányuló esetleges szándékukat a pályázatok benyújtásának
határidejéig a felszámolónak írásban jelentsek be, az elővásárlási jogukat a Cstv. 49/C. § (3)
bekezdése szerint a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására
gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi
szándékukról. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a
nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat
az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatot kér benyújtani, melyeket a

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


CONCURS Manager Befektető és Tanácsadó Zrt. által feltöltött hirdetmény alapján kizárólag az
Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.

A gépjármű a felszámolási eljárás során első alkalommal kerül meghirdetésre.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: 
https://eer.gov.hu/palyazat/P2428341/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P2428341/tetelek.pdf

