
 

A Ge org-In vest Hol ding Kft. (Cg.: [01 09 967682]; 1119 Bu da pest, Fe hér vá ri út 85. IV. em.; adó szám: [12923441-2-43]) mint
a TI SZA-KON TI Szol gál ta tó Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 375105]; 1054 Bu da pest, Hon véd u. 8. I. 2.; adó szám: [25873827-2-41])
fel szá mo ló ja (Szol no ki Tör vény szék 10. Fpk. 158/2020/22.; a fel szá mo lás kez dõ nap ja: 2021. feb ru ár 22.) a több ször mó do sí tott 
1991. évi XLIX. tv. ha tá lyos ren del ke zé sei és a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let alap ján

nyil vá nos pá lyá zat

út ján ér té ke sí ti az adós tár sa ság ki zá ró la gos tu laj do ná ban ál ló aláb bi in gó sá ga it:

Meg ne ve zés Gyár tá si év Becs ér ték (Ft) Zá log jog

SUN WARD SWE20B „mik ro” kot ró + áro ká só ka nál (kör mös) 2018  6 400 000 MFB Bank

Áro ká só ka nál, 2 db    320 000 MFB Bank

Von ta tott jár mû szál lí tó/tré ler, fszr.:WCN–117 2017    800 000

KO MAT SU PC210/lánc tal pas kot ró gép 2018  9 600 000 MFB Bank

KO MAT SU TE REX TLB 850/gu mi ke re kes hom lok ra ko dó gép 2017  6 400 000 MFB Bank

Össze sen: 23 520 000

Becs ér ték net tó: 23 520 000 Ft.
Mi ni mál ár a becs ér ték 100%-a net tó: 23 520 000 Ft.
Aján la ti biz to sí ték össze sen: 905 600 Ft.

Va gyon ele mek el sõ hir de té se.
Az esz kö zök re együt te sen le het pá lyáz ni.
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 ség nek a fel szá mo ló ele get tett, a hi te le zõk a hir -

det mény meg je le né sét nem ellenezték.
A fel szá mo ló az esz kö zö ket meg te kin tett ál la pot ban ér té ke sí ti, ga ran ci át, kel lék sza va tos sá got nem vállal.
Az aján la ti biz to sí ték össze gét a fel szá mo ló bank szám la szá má ra: MKB Bank Nyrt. 10300002-10627565-49020016 kell meg fi zet ni

a pá lyá zat be nyúj tá sá val egy ide jû leg, a köz le mény ben kér jük fel tün tet ni: „TI SZA-KON TI Kft. fa. aján la ti biz to sí ték”.
Az áfa fi ze tés re vo nat ko zó sza bá lyok: az ér té ke sí tés ma gán sze mély vá sár ló ese té ben áfás, egyéb eset ben a 2007. évi áfa-tv. 142. §

alap ján az áfa fi ze té sé re a vevõ kötelezett.
Az ér vé nyes aján lat té tel fel té te lei:
– a pá lyá zó fõbb ada ta i nak be mu ta tá sa,
– aján lott té te les net tó vé tel ár, áfaösszeg és fi ze té si fel té te lek egy ér tel mû meg ha tá ro zá sa,
– vé tel ár fe de zetiga zo lá sa kö te le zõ (ban ki fe de zet iga zo lás, ga ran cia, hi tel ígér vény vagy le té te mé nyes ügy véd ál tal iga zolt ügy -

védi le tét) a vé tel ár nak a szer zõ dés kö tést kö ve tõ há rom na pon be lül ki nem fi ze ten dõ ré szé re,
– az aján la ti biz to sí ték be fi ze té se a fel szá mo ló MKB Bank Nyrt. 10300002-10627565-49020016 szá mú bank szám lá ra, a köz le -

mény ben kér jük fel tün tet ni: „TI SZA-KON TI Kft. „f. a.” aján la ti biz to sí ték”,
– a be fi ze tés bi zony la tát má so lat ban kér jük a pá lyá za ti anyag hoz mel lé kel ni,
– leg alább 90 (ki lenc ven) nap aján la ti kö tött ség vál la lá sa,
– vé tel ár át uta lás sal tör té nõ meg fi ze té sé nek vál la lá sa a szer zõ dés kö tést kö ve tõ 30 na pon be lül,
– jo gi sze mély vagy jo gi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság ese tén egy hó nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat, alá írá si cím -

pél dány,
– a pá lyá zó nak vál lal nia kell az EÉR fe lé a net tó vé tel ár 1%-ának meg fe le lõ ju ta lék meg fi ze té sét,
– a pá lyá zó nyi lat ko zik a kel lék sza va tos ság, ga ran ci á lis igény ér vé nye sí té sé nek ki zá rá sá ról,
– egyé ni vál lal ko zó ese tén vál lal ko zói iga zol vány má so la ta, vagy más jog sza bály sze rin ti iga zo lá sa,
– ma gán sze mély ese tén sze mé lyét iga zo ló ok ira tok.
Ér té ke lé si szem pont a vé tel ár nagy sá ga és a fi ze té si ha tár idõ, rész let fi ze té si lehetõség nincs.
A pá lyá za tok ki zá ró lag az Elekt ro ni kus Ér té ke sí té si Rend sze ren (EÉR) ke resz tül nyújthatók be.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: 2021. ok tó ber 11. 10 óra 00 perc.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2021. ok tó ber 27. 10 óra 00 perc.
Az ér té ke sí tõ az elekt ro ni kus ér té ke sí tés ér vé nyes sé gé nek és ered mé nyes sé gé nek meg ál la pí tá sá ról vagy pe dig ér vény te len né, il le -

tõ leg ered mény te len né nyil vá ní tá sá ról köz le ményt tesz közzé az EÉR internetes felületén. 
Az adás vé te li szer zõ dés meg kö té sé re az ered mény hir de tést kö ve tõ 30 na pon be lül ke rül sor. A nyer tes pá lyá zó ál tal fi ze tett aján la ti

biz to sí ték a vé tel ár ba be szá mít, míg a töb bi pá lyá zó be fi ze tett aján la ti biz to sí té kát a pá lyá zat ki ér té ke lé sét követõ nyolc munkanapon
belül a kiíró visszafizeti.
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A szer zõ dés kö tés fel té te le, hogy a nyer tes pá lyá zó iga zol ja a 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 6. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti
jutalék nak az EÉR mû köd te tõ je ré szé re történõ megfizetését.

A vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ja: át uta lás a szer zõ dés kö tést kö ve tõ 30 napon belül.
A va gyon ele mek át vé te lé nek mód ja és ide je: a tel jes vé tel ár meg fi ze té sét kö ve tõ 15 napon belül.
A 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 12. § (5) be kez dés sze rin ti pá lyá za ti el bí rá lás mód ja: a je len pá lyá za ti fel hí vás a fel szá mo ló

ré szé re nem je lent ér té ke sí té si kö te le zett sé get.
A fel szá mo ló a pá lyá za tot meg fe le lõ aján lat hi á nyá ban ered mény te len nek nyil vá nít hat ja, és új pá lyá za tot írhat ki.
Több meg fe le lõ, azo nos ér té kû (a vé tel ár vo nat ko zá sá ban leg fel jebb 10%-kal el té rõ) pá lyá zat ese tén az aján lat te võk kö zött nyil vá -

nos ár tár gya lás meg tar tá sá ra ke rül sor, mely nek fel té te le it az ár tár gya lás meg kez dé sét meg elõ zõ en a rész ve võk kel a fel szá mo ló
ismerteti [Cstv. 49/A. § (4) bekezdése].

Amennyi ben nem ér ke zik a pá lyá za ti fel té te lek nek meg fe le lõ, ér vé nyes aján lat, az egyes va gyo ni ele mek re, va gyon tár gyak ra
vo nat ko zó an egy kü lön ér té ke sí té si hir det mény nél le het majd aján la tot ten ni.

Ér té ke lé si szem pont a vé tel ár nagy sá ga és a fi ze té si ha tár idõ, rész let fi ze té si lehetõség nincs.
A fel szá mo ló az elekt ro ni kus ér té ke sí tés ér vé nyes sé gé nek és ered mé nyes sé gé nek meg ál la pí tá sát kö ve tõ en a nyer tes aján la tot be -

mu tat ja az elõ vá sár lá si jog gal ren del ke zõk nek, az õket meg il le tõ sor rend ben, an nak ér de ké ben, hogy nyi lat koz za nak: kívánnak-e élni
elõvásárlási jogukkal.

A meg hir de tett in gó sá gok kal kap cso la to san egyéb in for má ci ók, il let ve az in gó sá gok meg te kin té sé re idõ pont-egyez te tés az aláb bi
te le fon szá mon kérhetõ: 06 (46) 359-227.

* * *
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