
 

A CASH & LI MES Zrt. (Cg.: [01 10 043611]; cím: 1143 Bu da pest, Il ka u. 31.) mint a BA KONY HÚS Kft. „f. a.”
(Cg.: [19 09 518573]; 8200 Veszp rém, Cik lá men u. 1–3.; adó szám: [24806257-2-19]) fel szá mo ló ja (Veszp ré mi Tör vény szék
4. Fpk. 72/2019/7. sz. vég zés sel ki je löl ve; a fel szá mo lás kez dõnap ja: 2019. jú ni us 7.), a több ször mó do sí tott 1991. évi XLIX. tv.
 hatályos ren del ke zé sei és a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de le t alap ján

nyil vá nos pá lyá zat

út ján ér té ke sí ti adós tár sa ság ki zá ró la gos tu laj do ná ban lé võ aláb bi in gó sá go kat:

Gép jár mû vek:

Gyárt mány Tí pus Hen ger ûr tar ta lom
(cm3)

Óra ál lás Év já rat Becs ér ték
(Ft)

Mi ni mál ár
becs ér ték 80%-a

(Ft)

Aján la ti
biz to sí ték

(Ft)

Cit ro ën Jum per 2198 357 154 2013. 1 569 100 1 255 280 62 764

Mer ce des Ate go 6374 482 837 2003.   766 700   613 360 30 668

IVE CO Da ily 35C 11 2800 266 986 2002.   720 800   576 640 28 832

IVE CO 35C 12 2286 456 458 2004.   791 350   633 080 31 654

A gép jár mû vek re jel lem zõ:
Ál la po tuk: be in dí tá suk hoz ak ku mu lá tor szükséges.
Va la mennyi jár mû vet a for ga lom ból ki von ták.
MARK Zrt. zá log jo ga ter he li.
A fel szá mo ló nyi lat ko zik, hogy je len ér té ke sí té si el já rás a második.
A gép jár mû vek re kü lön-kü lön le het aján la tot tenni.
A fel szá mo ló a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 2. § (2) be kez dés sze rin ti ér te sí té si kö te le zett sé gé nek ele get tett, az érin tet tek

a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 4. § (2b) be kez dés sze rin ti ér ték csök ke nést nem ellenezték.
Az aján la ti biz to sí ték össze gét a CASH & LI MES Zrt. EÉR bank szám lá já ra: OTP Bank 11701004-20246929-00000000 sz.

 számlájára kell be fi zet ni. A köz le mény ben kér jük fel tün tet ni: „Ba kony-Hús Kft. fa. pályázat”.
A nyer tes pá lyá zó ál tal fi ze tett 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

 kiértékelését kö ve tõ nyolc mun ka na pon belül a kiíró visszafizeti.
Az EÉR ren de let 13. § (2) és (3) be kez dé sei sze rint, a Cstv. és az Ért. Korm. ren de let sze rin ti pá lyá za ti biz to sí ték be fi ze té sét

az értékesítõ  a pá lyá zat hir det mé nyé ben meg je lölt kez dõ idõ pont ját meg elõ zõ 24 órá val el len õr zi. A pá lyá za ti biz to sí té kot ezen idõ -
pon tig nem tel je sí tõ sze mély az ér té ke sí tés ben nem ve het részt. A pá lyá za ti biz to sí ték össze ge a hir det mény ben meg je lölt fizetési
számlára történõ beérkezéskor minõsül megfizetettnek.

A be fi ze té sek és a sza bály zat ban elõ írt fel té te lek nem tel je sü lé se ese tén a sza bály ta la nul el já ró pá lyá zót az ér té ke sí tõ az ér té ke sí tés -
bõl ki zár ja, és ré szé re a meg fi ze tett pá lyá za ti biz to sí té kot vissza utal ja. Az ér té ke sí tõ ak kor ak ti vál ja az Elekt ro ni kus Érté ke sí té si
 Rendszer pá lyá zó ként tör té nõ hasz ná la tá hoz szük sé ges fel hasz ná lói azo no sí tót, ha a pályázati biztosíték a fentiekben meghatározott
idõpontig megfizetésre kerül.

A pá lyá za ti aján la ti biz to sí ték meg fi ze té se kor a pá lyá zó nak 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, és 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 lóazonosító számát
egyaránt (pl. P2504545F01).

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.

A fel szá mo ló nak – a va gyon fel mé rés, va la mint az adós va gyo ná ra vo nat ko zó ada tok alap ján – elõ vá sár lás ra jo go sult ról nincs
 tudomása. 

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, 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 (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 vé di 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,
– a meg hir de tett net tó irány árak (áfa nél kü li net tó irány ár) meg fe le lõ aján la ti biz to sí ték be fi ze té se a CASH & LI MES Zrt.

EÉR bank szám la szá má ra: OTP Bank 11701004-20246929-00000000,
– 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,
– a 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, rész let fi ze tés re nincs le he tõ ség,
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– nyi lat ko zat, hogy a va gyon tár gya kat meg te kin tett ál la pot ban kel lék sza va tos ság és ga ran cia nél kül vá sá rol ja meg,
– gaz da sá gi tár sa ság ese tén egy hó nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat, a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ(k) alá írá si cím pél dá nya, ma gán sze mély

ese tén sze mé lyét iga zo ló iga zol vá nyok,
– az in gó ság a tel jes vé tel ár meg fi ze té sét kö ve tõ öt mun ka na pon be lül bir tok ba ve he tõ.
  Az ér vé nye sen be nyúj tott pá lyá za tok kö zül nyer tes a leg ma ga sabb vé tel árat kí ná ló pá lyá zó, elõnyt él vez, aki az összes cso port ra

ad aján la tot, va la mint a leg rö vi debb ha tár idõn be lül vál lal ja a teljes vételár megfizetését. 
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: 2022. má jus 25. 12 óra 00 perc.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2022. jú ni us 10. 12 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,

 illetõleg 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 kerül sor.
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 EÉR mû köd te tõje ré szé re történõ megfizetését. 
A fel szá mo ló fel hív ja a pá lyá zók fi gyel mét, hogy amennyi ben a szer zõ dés a nyer tes pá lyá zó ér dek kö ré ben fel me rü lõ 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, az aján la ti biz to sí té kot el vesz ti, a fel szá mo ló
ezt az össze get az ér té ke sí té si be vé tel ré sze ként szá mol ja el [237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 2. § (7) be kez dés a), b) pontja].

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) bekezdés].

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
 vonatkozóan egy kü lön ér té ke sí té si hir det mény nél lehet majd ajánlatot tenni.

A meg hir de tett va gyon ele mek meg te kint he tõk egyez te tett idõ pont ban az adós te lep he lyén. Te le fon szám: 06 (46) 359-227.

* * *
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