
Pályázati Hirdetmény

A(z) Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán
körút 12-14., levelezési cím: 7601 Pécs, hrsz. Pf.: 378), mint a(z) Pannon Pálinka Kft. „f.a”
(cégjegyzékszám: 19-09-518714, székhely: 8500 Pápa, Világos utca 14.) Kecskeméti Törvényszék 

. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. november 29.6.Fpk.281/2016/11. 
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/P1441162

 A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2018. december 17. 08 óra 00 perc
 A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. január 7. 17 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 55 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája,
megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és
határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati ajánlat
érvényességének feltétele a meghirdetett nettó irányár alapján számolt ajánlati biztosíték
(bánatpénz) megfizetése felszámoló VECTIGALIS Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett
12072507-00199488-00400005 számú elkülönített számlájára „Pannon Pálinka Kft. f.a.”
megjelöléssel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos
egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás
eredménytelen, az ajánlati biztosítékot (bánatpénzt) a felszámoló 8 napon belül visszautalja. Ha a
pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba
beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés
napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás
eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül visszautalja. 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 felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján
- elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

MAN 19.463 FLLT nyerges vontató (KCG-869 frsz.) 1996.-os évjáratú A MAN üzemképességéről a
lemerült akku miatt információnk nincs.

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

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 100 000 forint.

https://eer.gov.hu/palyazat/P1441162


A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 550 000 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: MAN 19.463 FLLT
 Típus: Jármű

 Gyártmány: MAN
 Gyártási idő: 1996.

 Állapot: Működésképtelen
 Tehermentes: igen

 Mennyisége: 1 db
 Becsérték: 1 100 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámoló a jármű
megtekintését 2018. december 19.-én délelőtt 11-12 óra között biztosítja a 6200 Kiskőrös,
Sövény u. 48. szám alatti telephelyen.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés adóalany vevő esetén az ÁFA trv. 142. §
alapján fordítottan adózik.

 bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) A jelen
pályázati felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget, így a pályázatot
megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, ebben az esetben új pályázat
kerül kiírásra. Több megfelelő, azonos értékű – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 % -kal
eltérő - pályázat esetén az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor az
1991. évi XLIX. tv. 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, melynek feltételeit, az ártárgyalás
megkezdését megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A felszámoló Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett
12072507-00199488-00400005 számú elkülönített bankszámlájára „Pannon Pálinka Kft. f.a.
vételár” megjelöléssel, átutalással a szerződésben rögzített határidőre. A vételár megfizetése
legkésőbb az adásvételi szerződés megkötését követő 8 napon belül átutalással
esedékes.Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban
meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009.
(X.20.) Korm. rendelet és a 17/2014. (II.03.) Korm. rendelt vonatkozó szabályai az irányadóak. A
237/2009. (X.20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdés szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.
A felszámoló felhívja a Cstv.49/C.§-ában meghatározott elővásárlási jogosultak figyelmét arra,
hogy elővásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre a pályázat EÉR rendszerben történt nyilvános
eredményhirdetést követően a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelően és a
17/2014. (II.3) Korm.rendelet 6. § (1) b. pontja szerinti jutalék megfizetését követően a vevő
költségére 15 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Birtokba adásra a vételár
megfizetését követő 5 munkanapon belül kerül sor. Az elszállítás költsége a vevőt terheli.

 bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) A pályázatot
magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell: - az ajánlattevő azonosítására

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


alkalmas adatokat (név, cím, társaság esetén hatályos cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult vezető
tisztségviselő/k/ aláírási címpéldánya) - az ajánlott nettó vételárat, - a fizetés módját, ütemezését
és határidejét, - pályázó kötelezettségvállalását, hogy sikeres pályázat esetén az erről szóló
értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül adásvételi szerződést köt, illetve 8 napon
belül a vételárat átutalással megfizeti, - nyilatkozatot a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról -
a vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetésének
igazolását, - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a
bánatpénzt visszautalni, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést,
amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri. - Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel
rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési
nyilatkozatok joghatályosan intézhetők.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolási eljárásban az
ingóságra jelen hirdetmény közzétételére negyedik alkalommal kerül sor, ennek megfelelően a
meghatározott minimál ár a likvidációs érték (becsérték) 50 %-a. Az értékesítésére a hatályos
ÁFA törvény szabályai érvényesek. Pályázat értékelésénél elsődleges szempont az ajánlati ár
nagysága. Amennyiben a minimál árat elérő, vagy meghaladó ajánlat nem érkezik, úgy a
felszámoló a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: 
https://eer.gov.hu/palyazat/P1441162/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1441162/tetelek.pdf

