
Pályázati Hirdetmény

A(z) APM Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-394955, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép. 4
em., levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép. 4 em.), mint a(z) TS-PLAST
Kereskedelmi Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 02-09-075794, székhely: 7300 Komló, Altáró utca 5.)
Pécsi Törvényszék . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben7.Fpk.27/2022/28 
2023. február 1. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek
összességét.
A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: 
https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2957500
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 16. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. március 3. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 30 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a
pályázat indulása előtt 24 órával be kell fizetni, és az EER rendszerben rögzíteni a befizetés
tényét.

Ajánlat biztosíték bankszámla szám: OTP Bank 11711041-20460815

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál
foglalónak számít.
A nem nyertes visszakapja az ajánlati biztosítékot.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján
- elővásárlásra jogosultról van tudomása.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Ipari gép ,
Lyukasztó gép EDEL/Profilmatic240

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 600 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 600 000 forint.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Lyukasztó gép
EDEL/Profilmatic240
Típus: Ipari gép
Gyártmány: EDEL

https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2957500


Gyártási idő: 2005.
Állapot: Átlagos
Tehermentes: nem NAV foglalás
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 600 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Péntekenként 10 - 12
óra között. Telefonos bejelentkezés 1-3651747

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A fordított ÁFA szabályai szerint

 bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) Az
ajánlott vételár dönt.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Szerződés kötéstől 15 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Eredmény hirdetést követő 15 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár megfizetését követő
5 napon belül.

 bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) Ha az
értékesítési forma pályázat, meg kell határozni a részletes pályázati feltételeket is, így
különösen: a) , - kötelezttséget nem kell vállalni b) - részlet fizetés nincs, ez nem kerül súlyozásra
- legkésőbb 60 napon belül ki kell fizetni a vételárat; c) - a legmagasabb ajánlott vételár kerül
elfogadásra - 10 % nál kisebb eltérés esetén ártárgyalás kerül megtartásra

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámló az eljárást, -
beavatkozás esetén - érvénytlentheti.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: 
https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2957500/tetelek.pdf

https://eer.sztfh.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
https://eer.sztfh.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2957500/tetelek.pdf

