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A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.;
levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.), mint a Kézizálog Zrt. „f. a.” (Cg.: [01 10 043850]; székhely: 1093 Budapest, Lónyay u. 18. A ép.) Fõvárosi Törvényszék 2. Fpk. 01-15-002012/4. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben
2017. december 21-én megjelent pályázati hirdetménynek megfelelõen
nyilvános pályázati felhívás
útján, az alábbi feltételekkel értékesíti elsõ alkalommal az adós ingóságait.
A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: (https://eer.gov.hu)
A pályázat kezdete: 2018. január 5. 14 óra 00 perc.
A pályázat vége: 2018. január 22. 14 óra 00 perc.
A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.
A pályázó a pályázat benyújtásával egyidejûleg nyilatkozatot köteles tenni arra vonatkozóan, hogy a Cégközlönyben megjelent
pályázati felhívás alapján pályázik.
Az ajánlati biztosíték összege: 700 000 Ft.
Az ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: a pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték befizetése (közlemény rovatban: „Kézizálog Zrt. f. a. ajánlati biztosíték”) a Kézizálog Zrt. „f. a.” MKB Bank Zrt.-nél vezetett
10300002-10640681-49020018 számú bankszámlájára. Az ajánlatibiztosíték-fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendõ
teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülõ befizetést igazoló dokumentumon túl, az elõbbiekben megadott adósi bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülõ
bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekbõl adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.
Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: az ajánlati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására
nyitva álló határidõ lejártakor ellenõrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt ajánlati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja a pályázó által,
pályázatában megjelölt bankszámlaszámra. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosítékot az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított nyolc munkanapon belül visszautalja a pályázó
által, pályázatában megjelölt bankszámlaszámra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerzõdés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre vagy a nyertes pályázó a vételárat az elõírt határidõben nem fizeti meg.
A pályázatban szereplõ vagyontárgy(ak) megnevezése: ezüsttárgyak (tálcák, evõeszközök stb.).
A pályázatban szereplõ vagyontárgy(ak):
Ezüsttárgyak: 800-as, 835-ös, 900-as, 925-ös, 950-es jelölésû ezüstök, melyeknek teljes tömege 132 016 gramm.
A felszámoló kéri az ajánlattevõket, hogy kizárólag az eszközök megtekintését követõen tegyenek ajánlatot. Az esetleges eltérésekért a felszámoló felelõsséget nem vállal. Az eszközökre kizárólag egy csomagban lehet ajánlatot adni. A felszámoló a vagyonelemet
a jelenlegi fizikai, mûszaki, jogi állapotában hirdeti meg, ezért ehhez kapcsolódóan semmilyen szavatosságot, garanciát nem vállal,
az eladó jog- és kellékszavatosságát kizárja.
A vagyontárgy gyorsan romló/különleges kezelést igénylõ/csekély érétkû: nem.
Becsérték: 16 766 095 Ft.
Minimálár: 16 766 095 Ft.
Az ingóságok megtekinthetõségének helye, ideje, egyéb közlemény: az ingóságokat a felszámolóval történt elõzetes idõpontegyeztetést (EÉR-en keresztül) követõen lehet megtekinteni.
A vételár megfizetésének módja, határideje: a pályázat nyertese köteles a teljes vételárat 15 napon belül megkötendõ adásvételi
szerzõdésben meghatározottak szerint átutalással, maximum 15 napon belül megfizetni. Ha ezt a vevõ elmulasztja, a bánatpénz összegét elveszti.
Részletfizetési lehetõség: nincs.
A szerzõdéskötés határideje: szerzõdéskötésre az eredmény kihirdetése után a felszámoló szerzõdéskötésre vonatkozó felhívását
követõen, 15 napon belül kerül sor. A szerzõdéskikötés feltétele az EÉR-t üzemeltetõ számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalékfizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak. Az adásvételi szerzõdés elkészítésével a felek a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg. A vételár 1%-a + áfa, de minimum 50 000 Ft + áfa összegû ügyvédi
munkadíjat a vevõ köteles megfizetni.
A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: a birtokba adás határideje, a vételár átutalással követõ nyolc napon
belül. A vevõ a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételérõl saját költségén köteles gondoskodni. Ha a pályázati hirdetményben, az erre megszabott határidõt túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel.
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A 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:
A pályázó adatait, elérhetõségét, a vételárat és a fizetési feltételeket tartalmazó írásbeli ajánlat benyújtása.
A pályázaton részt vevõ jogi személynek cégkivonattal, és az eljárásra való jogosultságát igazoló okirattal kell rendelkeznie.
Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
Az eladó kellékszavatossága, illetve garanciája teljes kizárására vonatkozó írásbeli tudomásulvételének nyilatkozata.
Nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A pályázatok bontására a pályázati határidõ lejártát követõ nyolc napon belül kerül sor.
Az elbírálásnál a vételár nagysága alapján dönt az értékesítõ.
A felszámoló több azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart.
Az ártárgyalásról az EÉR igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdõ és záró idõpontjáról
az érdekelteket.
A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:
A vagyontárgyak értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § szerint kerül értékesítésre.
Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolnia arról, hogy ajánlatát a vagyontárgyak megtekintett, megismert
állapotára, és az eszközök mennyiségi adatainak ellenõrzését követõen teszi meg.
A pályázó köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyõzõdni, továbbá köteles
saját felelõsségére harmadik személyeknél, illetve hatóságoknál és közmûszolgáltatóknál az ajánlata megtételéhez és a vagyonelem
vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljeskörûen megvizsgálni.
Az ajánlattevõ tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén a vagyonelem tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárásokat
maga köteles lefolytatni, a saját költségére.
A pályázat lebonyolítására a Cstv., 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet és az EÉR Felhasználói Szabályzata irányadó.
Az ajánlatok értékelésére a pályázat lezárását követõ nyolc napon belül kerül sor.
A felszámoló több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal letérõ) ajánlat esetén nyilvános
ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR-en keresztül tájékoztatja az érdekelteket.
A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelenné nyilvánítható.
***

