
Pályázati Hirdetmény

A(z) Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-269376, székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 6.,
levelezési cím: 1037 Budapest, Montevideo utca 6.), mint a(z) BÜKK KÖZMŰ Kft. „f.a”
(cégjegyzékszám: 05-09-012882, székhely: 3518 Miskolc, Bollóalja utca 18..) Miskolci Törvényszék 

. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. július 2. napján6.Fpk.86/2018/26
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/P1936898

 A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2020. július 17. 10 óra 00 perc
 A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. augusztus 3. 14 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 10 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a BÜKK
KÖZMŰ Kft. „f.a.” Polgári Bank Zrt-nél vezetett 61200429-10021268 számú bankszámlájára kell
átutalni a „BÜKK KÖZMŰ Kft. „f.a.” pályázati biztosíték” megjegyzéssel, úgy, hogy az összeg a
pályázatok benyújtásának határidejéig a bankszámlára be kell érkezzen, jóváírásra kerüljön a
fenti számlára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték átutalási bizonylata
a benyújtott pályázathoz mellékelendő,e nélkül a pályázat eredménytelen. A pályázati biztosíték
befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor ellenőrzi. Ha a
pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba
beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv.
49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától –
számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra.
A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése írja elő azt, hogy az ajánlati biztosítékot elveszíti az ártárgyaláson
részt nem vevő vagy visszalépő pályázó. A Cstv. 49/E. § (1) bekezdése értelmében a 17/2014. (II.
3.) Korm. rendelet (EÉR rendelet) az általánostól eltérő szabályokat állapíthat meg az adós
vagyontárgyainak értékesítésére vonatkozóan, amennyiben azt az elektronikus értékesítési
forma indokolja. A EÉR rendelet 14. § (3) bekezdése pedig kimondja, hogy a megtett ajánlatok
ártárgyalás esetén automatikusan érvényben maradnak, amiből pedig következik, hogy
fogalmilag kizárt a részvétel elmulasztása. Az EÉR rendelet 22. § (6) bekezdése generálisan
kizárja a megtett ajánlat visszavonását (licitáló alatt a 5. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a
licitálót és pályázót kell érteni).

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

HIDROT gyártmányú, KFA-4500 típusú aszfalt újrahasznosító gép

https://eer.gov.hu/palyazat/P1936898


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

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 300 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 210 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Aszfalt újrahsznosító
 Típus: Ipari gép

 Gyártmány: HIDROT
 Gyártási idő: 1999.

 Állapot: Átlagos
 Tehermentes: nem Végrehajtási jog a NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és

Vámigazgatósága javára 1.741.322 Ft erejéig
 Mennyisége: 1 db

 Becsérték: 300 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő
vagyontárgyak liptakne.mariann@t-online.hu e-mail címen történő előzetes bejelentkezést
követően, egyeztetett időpontban tekinthetőek meg. Felvilágosítás kérhető Liptákné Tusz
Mariann felszámolóbiztostól, a +36/70-3733-889 telefonszámon.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan után az általános szabályok alapján állapítjuk
meg az áfa-fizetési kötelezettséget. Az ingóságok után a vételárat ÁFA fizetési kötelezettség
terheli. Amennyiben a vevő adóalany, az áfa-tv. 142. § g) pontja alapján a fordított adózás
szabályai alapján történik.

 bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) A
minimál ár a becsérték 70%-ban került meghatározásra. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a
felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen
ajánlatokat. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az
Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező
vagyontárgy vonatkozásában a vételárat átutalással, kell megfizetnie. A szerződésben rögzítésre
kerülő feltételeknek megfelelően a felszámoló BÜKK KÖZMŰ Kft. „f.a.” Polgári Bank Zrt.-nél
vezetett 61200429-10021268 számú bankszámlájára. A vételár megfizetésének módja banki
átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül egy
összegben. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval
szemben beszámítással az ajánlati biztosíték összegén túl nem élhet. A felszámoló a vételár
teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül
fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálása után a szerződéskötésre
vonatkozó felhívást követő 30 napon belül kerül sor. 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.

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


A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő köteles a teljes vételár
megfizetésétől számított 15 napon belül, átadás - átvételi jegyzőkönyv aláírása után az
vagyontárgyakat birtokba venni, elszállítani.

 bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) Jelen kiírás a
meghirdetett ingatlan és ingóságok tekintetében második hirdetésnek minősül. A 237/2009.
Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll. Az írásos ajánlat az Elektronikus
Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be (www.eer.gov.hu). A
pályázó (vevő) tudomásul veszi, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási
illeték, vagy bármilyen más költség (ügyvédi munkadíj) a vevőt terheli. Az ügyvéd személyét az
eladó jelöli ki, munkadíja a vételár 1,5 %-a + ÁFA. A pályázónak írásban kell nyilatkoznia a
pályázati kiírásban meghatározott feltételek elfogadásáról, ennek hiányába a pályázatot nem áll
módunkban elfogadni.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az EÉR igénybevételével
elektronikusan írásban benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 
- társaság esetén: a pályázó nevét, azonosító adatait, 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot,
aláírási címpéldányt, 
- természetes személy esetén: pályázó személyes adatait (név, születési hely, idő,
állampolgárság, lakóhely, anyja neve) személyazonosító okmányának nevét és számát, levelezési
címét, adóazonosító jelét. 
- a megvásárolni kívánt vagyonelemet,
- a nettó vételi ár egyértelmű megjelölését,
- a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva),
valamint 
- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását.

A pályázatnak (természetes-, és jogi személy esetén) tartalmaznia kell továbbá, hogy a pályázó
nyilatkozik, hogy
- a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, valamint
- a pályázatban legalább 60 nap ajánlati kötöttséget vállal,
- a megismert feltételek alapján adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-ben
történő feltöltését követő 30 napon belül,
- kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról,
- vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és 3b) bekezdésében meghatározott kizáró
feltételek,
- sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlára várja az ajánlati biztosíték visszautalását,
- elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre
kéri,
- a pályázat megnyerése esetén, a nettó vételár 1%-át, mint jutalékot a szerződés megkötését
megelőzően megfizeti az EÉR működtetője részére.

Eljárás közel azonos értékű ajánlat esetén:
A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (vételár
vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő pályázat esetén) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor
az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra
meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A jelen felhívás a
felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő
ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. Az elővásárlási jog gyakorlását (Cstv. 49/C. §
(3) bekezdés) nem ehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni (237/2009. (X.20.)
Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése).

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


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/P1936898/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1936898/tetelek.pdf

