
Az AU DI TIN FO Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság (Cg.: [01 09 266648]; 1119 Bu da pest, Petz vál Jó zsef u. 56.) mint az
In ne rIT Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 276490]; szék hely: 1112 Bu da pest, Cir mos u. 6. V. 29.; adó szám: [25460889-2-43]; a fel szá mo lás
kezdõ idõ pont ja: 2021. feb ru ár 9.; a fel szá mo lá si el já rás meg in dí tá sá ra irá nyu ló ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont ja: 2020. au gusz tus 18.)
Fõvá ro si Tör vény szék 9. Fpk. 2259/2020/10. szá mú vég zé sé vel ki je lölt fel szá mo ló ja, az Elekt ro ni kus Ér té ke sí té si Rend sze ren ke resz tül

nyil vá nos pá lyá za ti fel hí vás

út ján ér té ke sí ti az adós tár sa ság aláb bi va gyon összes sé gét.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: a Cég köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ 16. nap tól.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Cég köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ 31. na pig.
A va gyon ele mek becs ér té ke: 4 792 500 Ft.
A mi ni mál ár: 2 396 250 Ft (ami a becs ér ték 50%-a).
Aján la ti biz to sí ték (bá nat pénz): 239 000 Ft.
Össze fog la ló a té te lek rõl:
1. Tech no ló gi ai gé pek, esz kö zök.
2. Iro dai be ren de zés.
3. Te her gép ko csi, PHU–680 for gal mi rend szá mú Da cia Dokker.
Esz kö zök ál la po ta: hasz nált, rész ben mû kö dõ ké pes.

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tár gyak meg ne ve zé se:

1. té tel: 
Tech no ló gi ai gé pek, esz kö zök.
Szü net men tes táp egy ség I. Típus: APC Back – UPS BE 400 GR.
Szü net men tes táp egy ség II. Típus: APC Back – UPS BE 700 GR.
Ro u ter. Típus: ASUS RT-AC5 5U.
Szá mí tó gép I. Típus: Dell PV Op ti lex 3040 SFF.
Szá mí tó gép II. Típus: Dell XPS 8900.
Evo lis pebb le nyom ta tó.
Kár tya nyom ta tó két ol da las la mi ná ló val. Tí pus: HDP 5600.
Kár tya nyom ta tó két ol da las la mi ná ló val. Tí pus: HDP 8500.
iP ho ne SE 16GBSL mo bil te le fon 2 db.
Le a ser gra ví ro zó.
LED te le ví zió LG 42LN570S FULL HD Smart.
SY NO LOGY disk Sta ti on Ds 916 szer ver szá mí tó gép.
TP Link UH 7200 7 pon tos USB 3.0 HUB.
Z3e mat ri ca dom bor nyo mó gép.
Mac bo ok Air 13 128GB SSD No te bo ok.
Ve ze ték nél kü li bil len tyû zet. Tí pus: Lo gi tech K330.
Op ti kai egér. Tí pus: Lo gi tech M215.
Mo ni tor. Tí pus: Dell SE2416H Led mo ni tor.
Nyom ta tó. Tí pus: HP of fi ce jet Pro 8620.
Mû anyag kár tya (4000 db).
Transz fer film (64 db).
Ter hek: zá log jog, MFB Zrt.
Becs ér té ke: net tó 2 727 000 Ft.

2. té tel:
Iro dai be ren de zés.
Író asz tal. Tí pus: aber din.
Szék. Tí pus: mû bõr fõ nö ki.
Szék. Tí pus: Yoly.
Iro dai polc. Tí pus: Kal lak.
Iro dai szék. Tí pus: Ra dó for gó szék.
Tár gya ló asz tal.
Víz for ra ló. Tí pus: THWK 3209S.
Becs ér té ke: net tó 65 500 Ft.
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3. té tel:
Kis te her gép jár mû.
For gal mi rend szám: PHU–680.
Gyárt mány: Da cia.
Tí pus: SD.
Ke res ke del mi le írás: Dok ker.
Gyár tás éve: 2017.
Mo tor szám/kód: K9KE626D169855.
Hen ger ûr tar ta lom: 1461 cm3.
Tel je sít mény: 66 kW.
Fu tás tel je sít mény: 22 700.
Ál la po ta: for ga lom ból ki vont, át la gos, mé dia egy sé ge hi te le sí té si kó dot kér, me lyet a fel szá mo ló nem ismer.
Ter hek: zá log jog, MFB Zrt., NAV.
Becs ér té ke: 2 000 000 Ft.

A fel szá mo ló a fen ti (1–3. té tel) va gyon ele me ket ki zá ró lag egy ben kí ván ja ér té ke sí te ni.
Az aján la ti biz to sí ték for má ja, meg fi ze té sé nek ha tár ide je: az aján la ti biz to sí ték össze ge a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let alap -

ján ke rült ki szá mí tás ra. A ki szá mí tott aján la ti biz to sí té kot a fel szá mo ló ként el já ró AU DI TIN FO Ta nács adó Kft. MKB Bank Zrt.-nél
ve ze tett 10300002-10585749-49020026 szá mú bank szám lá já ra kell meg fi zet ni. A pá lyá za ti aján la ti biz to sí ték meg fi ze té se kor
a pályázónak  a ban ki uta lá si köz le mé nyé ben fel kell tün tet nie az ér té ke sí tés EÉR-azo no sí tó szá mát, va la mint az azt tar tal ma zó ér té ke -
sí tés re je lent ke zés kor ka pott „F” be tû vel kez dõ dõ fel hasz ná lóazo no sí tó szá mát. Az aján la ti biz to sí ték nak az ér té ke sí tés meg kez dé se
elõtt leg ké sõbb 24 órá val meg kell ér kez nie az ér té ke sí té si hir det mény ben sze rep lõ pénz for gal mi jel zõ szám ra. A pá lyá za ti aján la ti
biz to sí ték be fi ze té sé re adott ha tár idõ le tel tét kö ve tõ en, de az ér té ke sí tés meg kez dé se elõt ti 24 órán be lül az ér té ke sí tõ el len õr zi a bank -
szám la szám ra ér ke zett be fi ze té se ket és elekt ro ni ku san en ge dé lye zi a li ci tá ló ré szé re az ér té ke sí té sen tör té nõ rész vé telt. A pá lyá za ti
fel hí vást ki író fel szá mo ló az eset le ges fel me rü lõ bank költ sé gek kel, ár fo lyam kü lönb sé gek bõl adó dó vesz te sé gek kel, hi á nyok kal kap -
cso la tos hi vat ko zá so kat nem fo gad el. A pá lyá zat ban nyi lat koz ni kell ar ról is, hogy a be fi ze tett aján la ti biz to sí té kot – aján la tá nak el
nem fo ga dá sa ese tén – mi lyen bank szám lá ra ké ri vissza utal ni a pá lyá zó.

Az aján la ti biz to sí ték kal kap cso la tos egyéb köz le mény: a sza bály ta la nul el já ró pá lyá zót a fel szá mo ló az el já rás ból ki zár ja,
az átutalt  pá lyá za ti biz to sí té kot vissza utal ja. Ha a pá lyá za ti el já rás ered mény te len, az aján la ti biz to sí té kot a fel szá mo ló nyolc mun ka -
na pon be lül vissza utal ja. Ha a pá lyá za ti el já rás ered mé nyes, a fel szá mo ló az aján la ti biz to sí té kot nyer tes pá lyá zó nál a vé tel ár ba
 beszámítja, a töb bi pá lyá zó nak pe dig az aján la ti biz to sí ték az ered mény hir de tés nap já tól – a Cstv. 49/A. § (4) be kez dé se sze rin ti
 ártárgyalás ese tén az ár tár gya lás ered mény hir de té se nap já tól – szá mí tott nyolc mun ka na pon be lül vissza utal ja.

Az aján la ti biz to sí té kot a pá lyá zó ab ban az eset ben ve szí ti el, ha a szer zõ dés a nyer tes pá lyá zó ér dek kö ré ben fel me rült ok ból nem
jön lét re, vagy a nyer tes pá lyá zó a vé tel árat az elõ írt ha tár idõ ben nem fi ze ti meg.

A 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 12. § (5) be kez dés sze rin ti rész le tes pá lyá za ti fel té te lek, az el bí rá lás mód ja: 
A fel szá mo ló a pályázati  aján la to kat a fel kí nált vé tel árak nagy sá ga sze rin ti sor rend be ál lít ja, fi gyel men kí vül hagy va az érvény -

telen aján la to kat. A vá sár lás ra jo go sult ki vá lasz tá sá nál a ki emelt szem pont az aján la ti ár nagy sá ga. A pá lyá za tok bon tá sá ra a pá lyá za ti
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ nyolc na pon be lül ke rül sor. Az ér té ke lés rõl ké szült jegy zõ köny vet a pá lyá zat bon tás tól szá mí tott 20 na pon
 belül a fel szá mo ló el ké szí ti és az ered mény az EÉR fe lü le tén köz zé té tel re ke rül. A fel szá mo ló több meg fe le lõ, azo nos ér té kû (vé tel ár
vo nat ko zá sá ban  legfeljebb 10%-kal el té rõ pá lyá zat ese tén) nyil vá nos ár tár gya lás tart. Az ár tár gya lás ról az EÉR igény be vé te lé vel,
üze net út ján ér te sí ti az on li ne ár tár gya lá si for du ló ról, an nak kez dõ és zá ró idõ pont já ról az ér de kel te ket. Je len hir det mény re
a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let és a 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let vo nat ko zó sza bá lyai az irány adó ak. Ezen a jog cí men sem a
fel szá mo ló val, sem az ál ta la kép vi selt fel szá mo lás alatt ál ló tár sa ság gal szem ben sem mi lyen jog cí men igény nem ér vé nye sít he tõ.

Az el adó és az õt kép vi se lõ  felszámoló kel lék sza va tos sá got nem vál lal.
Je len ér té ke sí té si el já rás so rán az ér té ke sí té si hir det mény ter ve zet vo nat ko zá sá ban a felszámoló  ele get tett a 237/2009. (X. 20.)

Korm. ren de let 2. § (2) be kez dé se sze rin ti ér te sí té si kö te le zett sé gé nek, a jo go sult a minimálár  csök ken té se el len ha tár idõ ben ki fo gást
nem emelt.

Je len ér té ke sí té si el já rás so rán a va gyon elem har ma dik ér té ke sí té sé re tesz kí sér le tet a fel szá mo ló. 
Az ér té ke sí tés re a min den kor ha tá lyos áfa-tv. meg fe le lõ ren del ke zé sei irány adó ak. A va gyon elem(ek) vé tel árát áfa ter he li, mely -

nek meg fi ze té sé re a ve võ kö te les, gaz dál ko dó szer ve zet ese tén a for dí tott áfa fi ze tés sza bá lyai sze rint.
A vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ja, ha tár ide je: a vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ja ban ki át uta lás, ha tár ide je az adás vé te li szer zõ dés meg -

kö té sé tõl szá mí tott 15 nap. A ve võ az aján la ti biz to sí té kon fe lül fenn ma ra dó vé tel árat át uta lás sal, egy összeg ben kö te les meg fi ze ti
 eladó ré szé re. A tu laj don jo got szer zõ fél a nyil vá nos ér té ke sí té sen az adós sal mint el adó val szem ben be szá mí tás sal nem él het.

Rész let fi ze té si le he tõ ség: nincs.
A szer zõ dés kö tés ha tár ide je: szer zõ dés kö tés re a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ 60 na pon be lül ke rül sor. A szer zõ dés kö tés fel té te le

az EÉR üze mel te tõ je szá má ra tör tént és a fel szá mo ló ál tal vég le ges nek el fo ga dott vé tel ár 1%-os ju ta lék fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té -
se, amely nem ré sze a tel jes vé tel ár nak. Az adás vé te li szer zõ dés el ké szí té sé vel és el len jegy zé sé vel szer zõ dõ fe lek a fel szá mo ló ál tal
ki vá lasz tott ügy vé det bíz zák meg,  akinek mun ka dí ját a ve võ kö te les meg fi zet ni. Az ügy vé di mun ka díj össze ge az át ru há zott va gyon -
elem net tó el len ér té ké nek 1%-a + áfa, de leg alább 20 000 Ft + áfa.

A fel szá mo ló a vé tel ár tel jes ki egyen lí té sé ig az ér té ke sí ten dõ va gyon vo nat ko zá sá ban a tu laj don jo got kor lá to zás nél kül fenn tart ja.
A va gyon tárgy el szál lí tá sá nak, át vé te lé nek mód ja, ha tár ide je: a va gyon tár gyak bir tok ba vé te lé rõl és el szál lí tá sá ról ve võ a sa ját

költ sé gén, a tel jes vé tel ár meg fi ze té sé tõl szá mí tott 15 napon belül köteles gondoskodni.
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A fel szá mo ló hir det ménnyel kap cso la tos egyéb köz le mé nye:
A fen ti va gyon ele me ket a fel szá mo ló ki zá ró lag egy ben kí ván ja ér té ke sí te ni.
Az EÉR igény be vé te lé vel elekt ro ni ku san, írás ban be nyúj tott aján lat nak az aláb bi a kat kell tartalmaznia:
– a pá lyá zó ne vét, azo no sí tó ada ta it,
– cég ese tén egy hó nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tot, alá írá si cím pél dányt,
– a meg vá sá rol ni kí vánt va gyon tár gyat,
– a net tó vé te li ár egy ér tel mû meg je lö lé sét, té te len ként kü lön-kü lön is meg je löl ve,
– az aján lott fi ze té si fel té te le ket,
– az aján la ti biz to sí ték be fi ze té sé nek iga zo lá sát,
– 120 na pos aján la ti kö tött ség vál la lá sát,
– tu do má sul vé te li nyi lat ko zat ar ra vo nat ko zó an, hogy ha a 15 na pos fi ze té si ha tár idõ ered mény te le nül te lik el, az el adó el áll hat

a szer zõ dés tõl,
– kö te le zett ség vál la ló nyi lat ko zat, hogy a ve võ a va gyon tár gya kat a vé tel ár ki fi ze té sé tõl szá mí tott leg ké sõbb 15 na pon be lül

 birtokba ve szi,
– a pá lyá zók pá lyá za tuk ban kö te le sek nyi lat koz ni, hogy a pá lyá za ti ki írás ban fog lalt fel té te le ket el fo gad ják,
– a pá lyá zók a pá lyá za tuk ban kö te le sek nyi lat koz ni, hogy a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ en nem ha gyat koz tak ki zá ró la go san

az el adót kép vi se lõ fel szá mo ló tól szár ma zó in for má ci ók ra, ha nem a meg vá sá rol ni kí vánt va gyo ni esz kö zö ket ma guk is kö rül te kin tõ en
meg vizs gál ták, an nak va la mennyi lé nye ges tu laj don sá gát meg is mer ték,

– az aján la ti biz to sí té kon fe lül fenn ma ra dó vé tel ár ren del ke zés re ál lá sá nak meg fe le lõ iga zo lá sa a pá lyá zó ré szé rõl (iga zo lás ként
az er re a cél ra el kü lö ní tett és zá rolt szám lán tör té nõ pénz ren del ke zés re ál lá sá nak pénz ügyi in téz mé nyi iga zo lá sa, vagy bank ga ran cia,
vagy az ügy vé di le tét be he lye zés hi telt ér dem lõ iga zo lá sa, ügy vé di le té ti szer zõ dés sel és a le té ti bank szám lá ra tör té nõ be fi ze tés ban ki
iga zo lá sá val fo gad ha tó el, me lyet a pá lyá zó a pá lyá zat hoz kö te les csatolni),

– az ügy vé di mun ka díj meg fi ze té sé re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lást,
– a pá lyá zat ban nyi lat koz ni kell ar ról is, hogy a be fi ze tett aján la ti biz to sí té kot – aján la tá nak el nem fo ga dá sa ese tén – mi lyen bank -

szám lá ra ké ri vissza utal ni a pá lyá zó.
Az elõ vá sár lá si jog gya kor lá sa ér de ké ben a fel szá mo ló fel hív ja a jo go sul tak fi gyel mét ar ra, hogy elõ vá sár lá si jo guk fenn ál lá sát

és el ér he tõ sé ge i ket a pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide jé ig je lent sék be a fel szá mo ló nál. A be je len tés el ma ra dá sa ese tén – a fel szá mo ló ál tal 
nem is mert jo go sul tak vo nat ko zá sá ban – a fel szá mo ló úgy te kin ti, hogy az elõ vá sár lá si jo go sul tak elõvásárlási jogukkal élni nem
kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A ki író fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy amennyi ben a pá lyá za ti ki írás ban sze rep lõ va gyon ele mek re vo nat ko zó an a pá lyá za ti
 kiírás idõ pont já ban nem is mert in for má ció jut a tu do má sá ra, vagy egyéb az ér té ke sí tést be fo lyá so ló ok merül fel, a pályázati kiírást
visszavonja.

A va gyon meg te kint he tõ sé gé nek he lye ide je: a fel szá mo ló ál tal ér té ke sí te ni kí vánt va gyon elem(ek) je len hir det mény Cég köz löny ben
tör té nõ köz zé té te lét kö ve tõ 12. na pon (mun ka szü ne ti nap ese tén az azt kö ve tõ na pon), az iro da@au di tin fo.hu e-ma il-cí men tör té nõ
elõ ze tes re giszt rá ci ót és a re giszt rá ció fel szá mo ló ál ta li vissza iga zo lá sát kö ve tõ en, 9 óra és 11 óra köz ti idõ pon tok ban te kint he tõ(k)
meg Baján.

* * *
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