
Pályázati Hirdetmény

A(z) MHZ Kft. (cégjegyzékszám: 16-09-001795, székhely: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2..,
levelezési cím: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2..), mint a(z) „Horizont-Plan” Kft „f.a”
(cégjegyzékszám: 15-09-069096, székhely: 4461 Nyírtelek, Honvéd utca 13.) Nyíregyházi
Törvényszék . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a13.Fpk.15-12-000917/14. 
Cégközlönyben 2017. május 4. 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/P766357

 A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2017. május 19. 18 óra 00 perc
 A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. június 3. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 227 750 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz befizetése a
"Horizont-Plan” Kft. „f.a.” Pátria Takarékszövetkezetnél vezetett
65100149-11375072-00000000 számú bankszámlájára történhet úgy, hogy az legkésőbb a
pályázat benyújtásának határidejéig jóváírásra kerüljön. 

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó bánatpénze a
vételárba beszámít. A befizetett bánatpénz után sem adós társaság, sem a felszámoló
kamatot nem fizet.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Megnevezés:
Leica Pipet Csatornalézer
SET630R-322 mérőállomás
Csatornalézer
Supremo keverőgép (szétszedett, hiányos állapotban)
IVECO tehergépkocsi (1989-es évjárat, forgalomből kivont 400.000 km-t futott)
Kassbohrer pótkocsi (1978-as évjárat, forgalomból kivont, erősen korrodált)
YUMBO H-90 földmunkagép (első híd hiányzik, üzemképtelen)
Honda motorkerékpár (CB600 Hornet 2009-es évjárat)
Áramfejlesztő
Yumbo kotrógép
Lánctalpas homlokrakodógép
(Gépkönyve, üzemóraszámlálója nincs)
STAS emulzió szórógép
Körmöskanál
Palettavilla
MTZ 820.2 Erőgép (Gyártási év 2006)
Vibrációs lehúzógerenda
IFA tehergépjármű (Gyártási év: 1988. forgalomból kivont, futott km nem meghatározható)
IFA W50LA szippantókocsi (működésképtelen)
Goldholler trailer (forgalomból kivonva, Gyártási év: 1984)
Lakókocsi (Gyártási év: 1994)
VW T-4 Sincro tehergépjármű (forgalomból kivont, sérült)
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Catepilar 432D rézsükanállal (Gyártási év: 2004)
Tandemhenger 255W
DAF Tehergépkocsi (gyártási év: 1992 futásteljesítmény nem meghatározható)
Peugeot Partner 1.6D (gyártási év: 2006)
Mitsubishi Canter tehergépkocsi (Gyártási év: 1999 futott km nem meghatározható)
Renault tehergépjármű (Gyártási év: 1991. Futott km: 480.000)
Kögel pótkocsi (Gyártási év: 1991)
Mitsubishi L-200 2.5 TD (Gyártási év: 2004)
Mercedes E320CDI (Gyártási év: 2006)
VF Venieri 8.23D kotró-rakodó gép (Gyártási év: 2006)

A felszámoló a társaság fenti vagyonelemeit egyben, egy egységként kívánja értékesíteni, az
egyes tételekre tett ajánlatokat érvénytelennek tekinti.

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

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 40 925 000 forint.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Építőipari gépek,
berendezések

 Típus: Ipari gép
 Tehermentes: igen

 Mennyisége: 31 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak
megtekintésének helyszíne és időpontja: 2017. május 22. 13-14 óra között Nyíregyházán.
Kérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy megtekintési szándékukat, az EÉR üzenőfalán, a
megadott időpontot megelőzően legalább 24 órával, jelezni szíveskedjenek.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A megajánlott vételárat nettó összegben kell
meghatározni, forintban. A vételár megfizetése átutalással történhet legkésőbb a
szerződéskötéstől számított 60 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől
számított 30 napon belül kerül sor.

 bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) A
felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága és a fizetési feltételek alapján bírálja el.
Az eredményértékelésnél 99%-os súlyozással kerül értékelésre a vételár, míg a vételár minél
előbb történő megfizetése 1%-os súlyt képvisel. Az eredményes pályázatnál az
értékesítő/felszámoló a licitnapló kiértékelésével dönt a pályázat eredményéről. Több
megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat
beérkezése esetén a felszámoló a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján köteles ártárgyalást
tartani. Az ártárgyalás az EÉR igénybevételével kerül megtartásra. A pályázatnak tartalmaznia
kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: • a pályázatnak
tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, (a pályázó nevét, székhelyét, cégkivonatát, a
cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát, magánszemély pályázó esetén a
pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét)
elérhetőségét (cím, telefonszám) • a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont
meg kívánja vásárolni • a pályázó nyilatkozata a megajánlott vételárról, és fizetési
feltételekről. (A megajánlott vételárat nettó összegben kell meghatározni, forintban. A
vételár megfizetése átutalással történhet legkésőbb a szerződéskötéstől számított 60 napon
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belül.) • a pályázó nyilatkozata, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig
fenntartja • a pályázó nyilatkozata miszerint tudomásul veszi hogy a vagyonelem
értékesítésére megtekintett állapotban kerül sor, arra sem adós társaság sem a felszámoló
kellékszavatosságot, garanciát nem vállal, valamint tudomásul veszi, hogy a beszámítást a
Cstv. kizárja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázattal kapcsolatos
minden költség - a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terheli.
Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló felhívja az esetleges elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen szándékukat –
jogosultságuk igazolása mellett – a pályázat leadási határidejéig írásban jelentsék be a
felszámolónak.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: 
https://eer.gov.hu/palyazat/P766357/tetelek.pdf
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