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Az ARIADNÉ VÁLSÁGKEZELÕ Kft. (Cg.: [01 09 887338]; székhely: 1092 Budapest, Ferenc krt. 44. I. 2/A; levelezési cím:
1092 Budapest, Ferenc krt. 44. I. 2/A) mint a BBS Média és Befektetési Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 939859]; székhely: 1025 Budapest,
Vereczke lépcsõ 19. B ép.) Fõvárosi Törvényszék 78. Fpk. 1.305/2020. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben
2021. április 15-én meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelõen
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/P2274630
A pályázatok benyújtásának kezdõ idõpontja: 2021. április 30. 08 óra 01 perc.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. május 18. 08 óra 01 perc.
Ajánlati biztosíték összege: 13 000 forint.
Az ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: a pályázaton való részvétel feltétele a fent meghatározott összegû
bánatpénz befizetése az ARIADNÉ VÁLSÁGKEZELÕ Kft. Takarékbanknál vezetett 73600149-11128478-00000000 számú bankszámlájára (közleménybe kérjük feltüntetni: BBS Média Kft. „f. a.” bánatpénz), és ennek igazolása (feltöltése) a pályázat benyújtásakor
az EÉR-en. A pályázat feltétele, hogy a bánatpénz a megadott bankszámlaszámra jóváírásra kerüljön pályázat határidejéig.
Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték
a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétõl
számított nyolc munkanapon belül visszajár. Ha a szerzõdés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülõ okból nem jön létre, vagy
a nyertes pályázó a vételárat az elõírt határidõben nem fizeti meg, akkor az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a kiíró ezt az összeget
az értékesítési bevétel részeként számolja el.
A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elõvásárlásra jogosultról nincs tudomása.
A pályázatban szereplõ vagyontárgyak:
Személy- és tehergépkocsi gumiabroncs szerelõ és kiegyensúlyozó gépek (3 db), kizárólag egyben.
Az eszközök évek óta üzemen kívül vannak helyezve, mûködõképességük helyreállítása ráfordítással valósítható meg.
A vagyontárgy gyorsan romló/különleges kezelést igénylõ/csekély értékû: nem.
A pályázatban szereplõ vagyontárgyak becsértéke összesen: 260 000 forint.
A pályázatban szereplõ vagyontárgyak minimálára összesen: 390 000 forint.
1. tétel:
A pályázatban szereplõ vagyontárgy megnevezése: kerékkiegyensúlyozó gép.
Típus: ipari gép.
Tehermentes: igen.
Mennyisége: 1 db.
2. tétel:
A pályázatban szereplõ vagyontárgy megnevezése: kerékszerelõ gép, gumiszerelõ gép.
Típus: ipari gép.
Tehermentes: igen.
Mennyisége: 1 db.
3. tétel:
A pályázatban szereplõ vagyontárgy megnevezése: teher kerékszerelõ gép, gumiszerelõ gép.
Típus: ipari gép.
Tehermentes: igen.
Mennyisége: 1 db.
Az ingóság megtekinthetõségének helye, ideje, egyéb közlemény: elõre egyeztetett idõpontban [tel.: 06 (30) 660-1654], adós
székhelyén pályázati határidõt megelõzõ szerdai napon 10 óra és 11 óra között.
Az áfafizetésre vonatkozó szabályok: fordított áfás értékesítés.
A 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: a legmagasabb vételár az elsõdleges
értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg.
A vételár megfizetésének módja, határideje: szerzõdéskötést követõ tíz napon belül, egy összegben, átutalással.
Részletfizetési lehetõség: nincs.
A szerzõdéskötés határideje: a pályázat értékelését követõ 15 napon belül.
A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: a teljes vételár kifizetését követõ 15 napon belül, a vevõ saját költségén. Amennyiben a vevõ határidõn belül nem gondoskodik a megvásárolt eszközök elszállításáról, akkor a további tárolás költségét
(napi 500 Ft + áfa) a vevõ köteles viselni.
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A 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:
A meghirdetett vagyon második hirdetése került közzétételre, ahol a minimálár a becsérték 150%-a.
Az eladóval szembeni hitelezõi követelések vételárba történõ beszámítására nincs lehetõség.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a BBS Média Kft. „f. a.” hirdetménye alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren
keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:
– a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, telefonszámát,
– a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát,
– a megajánlott nettó vételárat,
– nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal,
– nyilatkozatot arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adásvételi szerzõdést köt az értékelési jegyzõkönyv
EÉR-re történõ feltöltését követõ 15 napon belül,
– nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról,
– nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek,
– nyilatkozatot, hogy a pályázatot a vagyontárgyak megismert, megtekintett mûszaki, esztétikai, jogi állapotának ismeretében
nyújtja be,
– nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni,
– nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történõ értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail-címre kéri.
A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelõ, közel azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ)
ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdõ és záró idõpontjáról.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelõ vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja.
Az elõvásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétõl függõvé tenni
[237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követõen a nyertes ajánlatot bemutatja az elõvásárlási joggal rendelkezõknek, az õket megilletõ sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elõvásárlási jogukkal.
A fenti vagyontárgyról készített tenderfüzet az alábbi linken érhetõ el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2274630/tetelek.pdf
A fenti vagyontárgyról készített részletes tenderfüzet megvásárolható az alábbi oldalon:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2274630#tenderfuzet
***

