
Pályázati Hirdetmény

A(z) CREDIT AUDIT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-674540, székhely: 1146 Budapest, Thököly út
59/A. 1 em. 1, levelezési cím: 1386 Budapest, hrsz. Pf.: 397), mint a(z) PÁL-FA Kft. „f.a”
(cégjegyzékszám: 17-09-002562, székhely: 7100 Szekszárd, Bogyiszlói utca 4..) Szekszárdi
Törvényszék . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018.4.Fpk.65/2017/3. 
november 29. 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/P1430433

 A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2018. december 19. 16 óra 08 perc
 A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. január 4. 16 óra 08 perc

Ajánlati biztosíték összege: 25 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton történő részvétel
feltétele 25.000,-Ft összegű ajánlati biztosítéknak a CREDIT-AUDIT Kft. felszámoló szervezet CIB
Bank Zrt-nél vezetett 10700691-65644216-52100008 számú számlájára legkésőbb a pályázatok
benyújtásának határidejét megelőző napig történő megfizetése, illetve az erről szóló igazolásnak
az ajánlathoz történő csatolása. Fizetéskor illetve átutaláskor a bizonylatra kérjük ráírni: „PÁL-FA
Kft. f. a. pályázat ajánlati biztosíték”.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a vételárba
beszámít, sikertelen pályázat esetén 8 banki napon belül, kamatmentesen visszafizetésre kerül.
Az ajánlatban kérjük megjelölni, hogy sikertelen pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kérik
az ajánlati biztosíték visszautalását. A nyertes pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti,
amennyiben szerződéskötési kötelezettségének nem tesz eleget.

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

Az adós tulajdonát képező, ablakgyártáshoz való elfekvő fa alapanyag készlet kizárólag egyben
eladó.

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

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 590 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 590 000 forint.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: fa alapanyag készlet
 Típus: Készlet

https://eer.gov.hu/palyazat/P1430433


 Állapot: Átlagos
 Tehermentes: igen

 Mennyisége: 1 db
 Becsérték: 590 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő
ingóságok 2018. december 19. napján 10 és 11 óra között megtekinthetők az adós Szekszárd,
Bogyiszlói u. 4. sz. alatti telephelyén.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései
irányadóak azzal, hogy a jelenleg hatályos előírások szerint ÁFA-köteles az értékesítés, azzal,
hogy amennyiben annak feltételei fennállnak, fordított adózást kell alkalmazni.

 bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) Az
elbírálás kizárólagos szempontja az ajánlott vételár nagysága, a felszámoló a legmagasabb árat
kínáló pályázóval kíván adásvételi szerződést kötni.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat átutalással lehet megfizetni az
adásvételi szerződésben meghatározott számlaszámra vagy lehetőség van a készpénzben való
teljesítésre. Fizetési határidő a szerződéskötéstől számított 8 nap.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésének végső időpontja a
pályázati eredményhirdetést követő 30 nap. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó
igazolja a 17/2014 (II.3) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető
részére történő megfizetését, ami nem része a teljes vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgyak a vételár
megfizetését követően 15 napon belül az adós Szekszárd, Bogyiszlói u. 4. sz. alatti telephelyén a
vevő részéről birtokba vehetők. A vagyontárgyak ezt követően történő tényleges átvételekor a
vevő köteles eladónak minden megkezdett hónapra havi 50.000,-Ft tárolási díjat megfizetni .

 bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) A pályázat
során elfogadható legalacsonyabb ellenérték (minimálár): 590.000,-Ft. Az elektronikus
értékesítési rendszeren benyújtott írásos ajánlatnak tartalmaznia kell: A pályázó főbb adatainak
bemutatását (Magánszemély pályázó esetén: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve,
személyazonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges
általános forgalmi adó alanyiság, elektronikus elérhetősége - képviselő, illetve állandó
meghatalmazott esetén - az említett személy (szervezet) neve, lakóhelye (székhelye), anyja neve,
személyazonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, elektronikus elérhetősége;
Szervezeti formában résztvevő pályázó esetében: név, a szervezet bírósági (hatósági,
köztestületi) bejegyzésének száma, adószám, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhely,
levelezési cím, képviselőjének neve, a képviselő személyazonosító okmányának neve és száma,
levelezési címe, elektronikus elérhetősége). Az ingóságok nettó ajánlati árának egyértelmű
megjelölését. Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell
továbbá azt a nyilatkozatot, amely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat
megismerte és elfogadja. A pályázatban legalább 60 nap ajánlati kötöttséget kell
vállalni.Szekszárd, Bogyiszlói u. 4. sz. Az elbírálás kizárólagos szempontja az ajánlott vételár
nagysága. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb
10%-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének
igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró

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


időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, a
pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlat hiányában. A pályázati
elbírálásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. A
felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását
követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető
sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A
nyilatkozat tételére legalább 10 napot kell biztosítani az elővásárlási jog jogosultjainak. Jelen
hirdetményre a 237/2009. (X.20.) Korm.rendelet és a 17/2014. (II.3.) Korm.rendelet vonatkozó
szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A meghirdetett ingóságok
kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában
eredménytelenné nyilvánítható. A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem vállalunk,
beszámítást (a nyertes pályázó által megfizetett ajánlati biztosíték kivételével) nem fogadunk el.
A fenti készletállomány első alkalommal kerül meghirdetésre.
A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy a minimálár alatti ajánlatot nem fogad el.

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/P1430433/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1430433/tetelek.pdf

