Pályázati Hirdetmény
A(z) Honoratior Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-993513, székhely: 1137 Budapest, Szent István
körút 13. 3 em. 2 b, levelezési cím: 5002 Szolnok, hrsz. Pf.: 30), mint a(z) Ferihegyi Repülőgép
Emlékpark Kulturális Alapítvány „f.a” (cégjegyzékszám: 01-01-0009233, székhely: 1185
Budapest, Ferihegy, 1675. T1 forgalmi épület D. szárny emlékpark 1675.) Fővárosi
Törvényszék 4.Fpk.2990/2016/35.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben
2019. január 24. napján 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/P1481928
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2019. február 8. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. február 23. 08 óra 00 perc
Ajánlati biztosíték összege: 211 000 forint.
Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel
feltétele a fent meghatározott összegű bánatpénz megfizetése a Ferihegyi Repülőgép
Emlékpark Kulturális Alapítvány "f.a" Sberbank Zrt.-nél vezetett
14100354-30985749-01000006 számú bankszámlájára.
Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A közlemény rovatban kérjük
feltüntetni: "Ferihegyi Repülőgép Emlékpark Kulturális Alapítvány - bánatpénz"
A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok
alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):
Az adós tulajdonát képező IL-18V HA-MOG lajstromjelű repülőgép.
Az 1988-ban forgalomból kivont repülőgép üzemképtelen, részlegesen megbontott és
hiányos állapotú. A gép fő- és orrfutóit szakszerűen beton blokkra függesztették, így jelenleg
nem mozgatható. A belseje nagyon rossz állapotú, a pilótafülke erősen hiányos, gyakorlatilag
a teljes műszerezettség hiányzik. A gép, valamint selejtezett és az adós által adományként
átvett repülőtéri tartozékok, alkatrészek kizárólag repüléstechnikai műszaki kiállítási
darabként kezelhetőek. Muzeális jellegű fenntartását indokolja továbbá, hogy a
Magyarországra leszállított gépekből összesen 4 db maradt fenn, melyekből jelenleg 3 db
található az országban.
A hivatkozott vagyontárgy első alkalommal kerül meghirdetésre. A felszámolónak a 237/2009.
(X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében foglalt értesítési kötelezettsége nem áll fenn.
A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 4 220 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 4 220 000 forint. (a becsérték
100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.
1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Repülőgép
Típus: Jármű
Gyártási idő: 1964.
Állapot: Működésképtelen
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 4 220 000 forint
Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy előzetes
telefonon (06-30/408-9887) vagy az EÉR rendszerben küldött üzenet alapján, előre egyezetett
időpontban tekinthető meg a Légiközlekedési Kulturális Központ (1185 Budapest, Liszt
Ferenc Nemzetközi Repülőtér) területén.
ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár az általános forgalmi adó összegét nem
tartalmazza. Az ÁFA megállapítása az értékesítéskor hatályos törvény alapján történik.
17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A
licitálónak a vételár fizetésen kívül más kötelezettségek átvállalására, vagy teljesítésére nem
kell ajánlatot tennie [12. § (5) bek. a) pont]. Az értékesítő kizárólag a vételár összegét értékeli
súlyozottan, egyéb részszempontokat az értékelésnél nem vesz figyelembe [12. § (5) bek. b)
pont]. Az értékesítő az érvényes pályázatok közül a legnagyobb összegű vételi ajánlatot
tartalmazó pályázatot választja ki, mint nyertes pályázatot [12. § (5) bek. c) pont]. A
felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban
meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. A kiíró a pályázatot
megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A
felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal
eltérő) pályázat esetén ártárgyalást tart. Esetleges ártárgyalásról az érintetteket az EÉR
elektronikus rendszerén keresztül értesíti. A felszámoló a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 12. §
(5) bekezdésében foglaltak kapcsán felhívja a pályázók figyelmét, hogy az elbírálás során
kizárólag a vételár nagyságát veszi figyelembe, részletfizetésre lehetőséget nem biztosít, az
adásvételi szerződés megkötésétől számított legfeljebb 30 napot biztosít a vételár teljes körű
megfizetésére. A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy az
elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a
nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető
sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A
nyilatkozat tételére a felszámoló 10 napot biztosít, kivéve a Korm. rendelet 10. § (1) bek. f)
pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési
eljárást, amely esetén 5 napot biztosít a felszámoló e nyilatkozat megtételére az elővásárlási
jog jogosultjainak.
Vételár megfizetésének módja, határideje: Fizetési határidő: legkésőbb a szerződéskötéstől
számított 30. nap. Fizetés módja: banki átutalás a Ferihegyi Repülőgép Emlékpark Kulturális
Alapítvány"f.a" Sberbank Zrt.-nél vezetett 14100354-30985749-01000006 számú
bankszámlájára. A pályázattal kapcsolatos minden költség a pályázót terheli.
Részletfizetési lehetőség: nincs
A szerződéskötés határideje: A pályázó a nyertes pályázati értesítést követő 15 napon belül
köteles az adásvételi szerződést megkötni.
A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár
kiegyenlítését követően. A birtokbavétel, szétszerelés, elszállítás költségei a vevőt terhelik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A
pályázatnak tartalmaznia kell: - A megpályázott vagyontárgyért felajánlott vételár összegét, a
vételár megfizetésének módját, határidejét, mely nem lehet több, mint az adás- vételi
szerződés megkötését követő 30 naptári nap. - Az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló
igazolást, továbbá nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot – az
ajánlatának el nem fogadása esetén – milyen számlára kéri visszautalni a pályázó. A bánatpénz
visszautalásáról a felszámoló 8 munkanapon belül gondoskodik. A pályázónak a pályázat
benyújtásának határidejétől számított 30 napos ajánlati kötöttségre vonatkozó vállalását a
pályázatban rögzíteni szükséges.
A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az irányár az általános
forgalmi adó összegét nem tartalmazza. Az ÁFA megállapítása az értékesítéskor hatályos
törvény alapján történik. Az ingóságot a felszámoló megtekintett állapotban kínálja,
kellékszavatosságát az ingó vonatkozásában kizárja.
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/P1481928/tetelek.pdf

