
Pályázati Hirdetmény

A(z) Messum Hungary Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-959820, székhely: 1082 Budapest, Baross utca
21. 4 em. 1, levelezési cím: 1082 Budapest, Baross utca 21. 4 em. 1), mint a(z) Mátra TransSped
Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-299356, székhely: 1153 Budapest, Deák utca 6. fszt. em. 1.)
Fővárosi Törvényszék . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a1.Fpk.1565/2020/10.
Cégközlönyben 2021. július 8. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek
összességét.
A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: 
https://eer.gov.hu/palyazat/P2370448
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. július 24. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. augusztus 8. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 35 850 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összegét
átutalással kell megfizetni Mátra TransSped Kft. "f. a." Takarék Bank Zrt.-nél vezetett
62000040-11069258-00000000 számú bankszámlájára. 
Közlemény: ajánlati biztosíték

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték összege akkor
minősül megfizetettnek, ha az legkésőbb a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártáig
jóváírásra kerül.

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

Renault Midlum típusú tehergépjármű
Iveco Daily 35 C 15 típusú tehergépjármű

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

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 717 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 717 000 forint.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Renault Midlum
Típus: Jármű
Márka: Renault
Modell: Midlum
Jármű típusa: Haszongépjármű

https://eer.gov.hu/palyazat/P2370448


Gyártási idő: 2007.
Állapot: Működésképtelen
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Iveco Daily 35 C 15
Típus: Jármű
Márka: Iveco
Modell: Daily 35 C 15
Jármű típusa: Haszongépjármű
Gyártási idő: 2011.
Állapot: Működésképtelen
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A tehergépjárművek
eszközök megtekintésére a felszámolóval történő telefonos egyeztetés (06-70-600-3666) alapján
van lehetőség. Telefonos egyeztetés munkanapokon 11.00 és 13.00 óra között lehetséges. A
felszámoló az érdeklődők számától függően egy vagy több kijelölt napon mutatja be a
tehergépjárműveket.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítést terhelő általános forgalmi adót, a pályázó,
mint a termék beszerzője köteles megfizetni az Áfa tv. 142. § (1) bekezdésének g) pontja alapján.

 bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)
Pályázatok értékelése, eredményhirdetés: a beérkezett ajánlatokat a kiíró értékeli, és
vevőkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. A kiíró azt az ajánlatot minősíti
előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel azzal, hogy az elfogadható vételár –
figyelemmel a minimálárra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre – nem lehet kevesebb a
becsérték 100 %-nál.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vétel árat a szerződés kötést követő három
napon belül kell átutalással megfizetni az adós társaság Takarék Bank Zrt.-nél vezetett
62000040-11069258-00000000 számú bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval az adásvételi szerződés a pályázat
eredményhirdetését követő 15 napon belül megkötésre kerül. A szerződéskötés feltétele az EÉR
rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os
jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbavételre a vételár
teljes kiegyenlítésétől számított 8 napon belül kerül sor.
A gépjárművek elszállításáról a vevőnek kell gondoskodnia, ennek költségeit a vevő viseli.

 bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) Pályázati
feltételek: • ajánlattevő adatai, társaság esetén 30 napnál nem régebbi hitelesített cégkivonat és
aláírási címpéldány csatolása • megvásárolni szándékozott dolog pontos megnevezése •
egyértelműen meghatározott - ÁFA-t is tartalmazó - vételár megjelölése • tulajdonszerzésre
vonatkozó írásbeli nyilatkozat • pályázónak nyilatkoznia kell, hogy ajánlatát a beadási határidőtől
számított 60 napig fenntartja • nyilatkozat arra, hogy a pályázó a pályázati feltételeket teljes

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


körűen elfogadja • nyilatkozat arra, hogy a pályázó ÁFA alany-e • bankgarancia vagy egyéb
fedezetigazolás (a továbbiakban: Fedezet) arra vonatkozóan, hogy a vételár megfizetéséhez
szükséges összeg a pályázó rendelkezésére áll a pályázat benyújtásának időpontjában. A
Pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan is, hogy a fedezet a pályázat szerinti ajánlati
kötöttségének fennálltáig folyamatosan rendelkezésére fog állni.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázó nyilatkozik, hogy
megtekintett és a gépjárművek ismert műszaki állapotában teszi vételi ajánlatát. Az eladó a
vagyontárgyakra szavatosságot nem vállal.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: 
https://eer.gov.hu/palyazat/P2370448/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P2370448/tetelek.pdf

