
Pályázati Hirdetmény

A(z) Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1115 Budapest, Keveháza utca 3.,
levelezési cím: 1525 Budapest, Pf. 84), mint a(z) FOOTSTEP Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09
338768, székhely: 1119 Budapest, Andor utca 21/C.. földszint em. 1.) Fővárosi Törvényszék 

. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 26.14.Fpk.748/2022/15. 
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.sztfh.hu/palyazat/P2937510
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 10. 11 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. február 27. 14 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 810 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az ajánlati
biztosítékot átutalással a Kvantál Kft. Takarékbank Zrt.-nél vezetett
65100118-11354554-00000000 számú bankszámlájára kell megfizetnie.Az ajánlati biztosíték
megfizetését a pályázat benyújtására meghatározott határidő megnyíltát megelőző 24.00 óráig
kell teljesíteni. 
Az átutalás közleményében kérjük feltüntetni Footstep Kft. "f.a" bánatpénz”. 
A banki utalási közleményben fel kell tüntetni az értékesítés EÉR azonosító számát valamint a
pályázó összevont P és F azonosítóját is. Ugyaneddig az időpontig a bánatpénz megfizetését
igazoló bizonylatot fel kell tölteni az EER rendszerbe is. A felszámoló az ajánlati biztosíték
megfizetését a pályázat hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24 órával
ellenőrzi.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredményes, az
ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében
az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül
visszautalásra kerül. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a
nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat
az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy azt az elektronikus ártárgyaláson kívül módosítja, az
ajánlati biztosítékot elveszíti. Nem jár vissza az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónak, ha az a
30 napos ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja. A Cstv. 49/A. § (4)
bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10
%-kal eltérő) ajánlat esetén a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart.

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

A felszámoló koncerteken, rendezvényeke használatos nagy biztonságot nyújtó terelő taposó
kordonokat és hordozható biztonsági kerítéseket kínál megvételre. Az eszközök még nem voltak

https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2937510


használva, sok közölük még a megvételkor becsomagolt állapotban található. 
A taposó kordon minden eleme kiváló minőségű alumínium, szilárd, biztonsággal rögzíthető
elemekből áll, melyek ellenállnak az időjárásnak és a tömegnek. 50 db alumínium taposó kordon
képezi a hirdetés tárgyát, mely taposó kordonokok főcsöve 50 * 43 * 2 mm-es mérettel
rendelkeznek, anyaga alumínium ötvözet 6082-T6, mérete 1200 mm * 1000 mm * 1200 mm,
összecsukott mérete: 1000*1200 * 80 mm színe ezüst/fekete. Használata során az emberek
ellenőrzési áramlását biztonságban tartja.
A hordozható biztonsági kerítések anyaga szintén alumínium és kiváló minőségű alacsony
szénacél cső, melynek mérete 1,2 m * 2 m. Felület: falme plating, horganyzott, ezüst, sárga, kék,
piros, stb. színekből áll. Gyártója - a taposó kordonnak s a hordozható biztonsági kerítésnek
egyaránt - Guangzhou Kenzo Performance Equipment Co., Ltd Zhuliao Avenue, Baiyun District,
Guangzhou. Goangdong, China. 100 db hordozható biztonsági kerítés képezi a hirdetmény
tárgyát.

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

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 20 625 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 20 625 000 forint. (a becsérték
100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: biztonsági kerítés, taposó
kordon
Típus: Műszaki cikk
Gyártmány: Kína
Gyártási idő: 2021.
Állapot: Új
Tehermentes: nem MFB jelzálogjog
Mennyisége: 100 db
Becsérték: 20 625 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak
megtekintésére előzetes bejelentkezés alapján a Felszámoló Szomolyán biztosít lehetőséget.
Érdeklődni az eszközök megtekintése kapcsán Lajer Lászlónál lehet a +36-20-9420-421-es
telefonszámon lehet.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: 2007. évi CXXVIII. (áfa törvény) alapján.

 bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) A
pályázónak meg kell fizetnie az EÉR részére járó 1%-ot. A pályázónál felmerülő költségek a
pályázót terhelik.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó
vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül banki átutalással, egy összegben köteles
megfizetni az eladó részére a az adásvételi szerződésben Takarékbank Zrt.-nél vezetett
65100118-11356941-00000000 számú bankszámlaszámra „Footstep Kft. f.a pályázati vételár”
közleménnyel. Amennyiben a 15 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó külön
felszólítás nélkül eláll a szerződéstől.

https://eer.sztfh.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A Kvantál Kft. a nyertes ajánlattevővel a pályázat elbírálását - az
értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenését - követő 30 (harminc) napon belül
megköti az adásvételi szerződést. Ezen időtartam alatt a nyertes pályázó az ajánlatához kötve
van. Az ajánlattevő a szerződés aláírása előtt köteles az EÉR rendelet 6.§. (1) bekezdésének b)
pontjában meghatározott 1 % jutalék megfizetését igazolni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A meghirdetett ingóságok
birtokba vételére a teljes vételár kiegyenlítését követően kerülhet sor. Az ingóságok
elszállításáról a vevőnek saját költségén kell gondoskodnia.

 bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) A minimálár a
237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4.§ (2a) bekezdése szerint került megállapításra, A kiíró a
pályázatokat kizárólag az ajánlott vételár alapján rangsorolja. A kiíró az az ajánlatot minősíti
előnyösebbnek , amelyben az ajánlott magasabba nettó vételár szerepel. A minimálár alatti
értéken adott vételi ajánlat eredménytelen. Árajánlatot a vagyon összességre gazdasági
társaságok és természetes személyek egyaránt tehetnek. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: -
pályázó adatai - magánszemély esetén személyi igazolvány, lakcímkártya, adóigazolvány
másolata, - egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói igazolvány, vagy jogszabály szerinti
igazolása, - gazdasági társaság illetve egyéb szervezet esetén a jogképességet igazoló 30 napnál
nem régebbi cégkivonat, illetve a nyilvántartásba vételről szóló 30 napnál nem régebbi igazolás,
valamint a cégjegyzésre, illetve aláírásra jogosult aláírási címpéldánya vagy hiteles másolata, -
ajánlott vételárat, a vagyonösszességre - az ajánlati biztosítékkal nem fedezett vételár
megfizetésének kötelezettségét a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően (fizetés
módja, határideje); - kötelezettségvállalás az adásvételi szerződés elkészítésével felmerülő
ügyvédi munkadíj megfizetésére; - az ajánlati biztosíték megfizetésének eredeti bizonylatát, -
ajánlati biztosíték visszautalására bankszámlaszámot, - nyilatkozatot arra, hogy elfogadja-e a
pályázat értékeléséről e-mailben történő tájékoztatást, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre
kéri, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett vagyontárgyat megtekintette,
állapotát megismerte, a vagyontárgy állapota teljes körűen ismert a pályázó előtt. - annak
tudomásulvételét, hogy az adós a vagyontárgy értékesítésére irányuló szerződésben a hibás
teljesítésből eredő kellékszavatossági igényeket, kártérítési igényt teljes mértékben kizárja. A
beérkezett ajánlatokat a Kvantál Kft., mint Kiíró értékeli, és dönt az ajánlatok elfogadásáról. A
kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben a meghirdetett vagyontárgyak
vonatkozásában magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében, több
megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) ajánlat esetén
ártárgyalásra kerül sor. A benyújtott pályázatok elbírálásától számított 3 napon belül a Kiíró
értesíti az Ajánlattevőket a pályázat eredményességéről.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingóságok első alkalommal
kerülnek meghirdetésre. 

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/P2937510/tetelek.pdf
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