
Pályázati Hirdetmény

A(z) GAUDIUM CAPITAL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171607, székhely: 1112 Budapest,
Cseresznye utca 37., levelezési cím: 1112 Budapest, Cseresznye utca 37.), mint a(z) Riverdock Kft.
„f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 285971, székhely: 1136 Budapest, Tátra utca 5/A. al. 2. utca 5/A. al.
ép. 2 lh.) Fővárosi Törvényszék . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a25.Fpk.1.201/2022/19.
Cégközlönyben 2023. január 12. 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/P2912716
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. január 27. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. február 12. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 196 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat
tárgyát képező ingóságok vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie
átutalással a felszámolószervezet Gaudium Capital Kft. OTP Banknál vezetett
11747006-20228088 számú számlájára „Riverdock pályázati biztosíték" megnevezéssel, illetve a
közleményben legyen szíves feltüntetni az értékesítés EÉR azonosító számából és a pályázó „F”
betűvel kezdődő, számsorból álló felhasználó azonosító számát - 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet
módosított 13. §-ának megfelelően - legkésőbb 2023. január 26. 10 óráig történő jóváírással. Az
ajánlati biztosíték nem kamatozik. Az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló igazolást csatolni kell a
pályázathoz.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Amennyiben a pályázati eljárás
eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Amennyiben a
pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell
számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. A pályázati
biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő
okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

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

Renault Master 2.3 Cdi platós, dupla kabinos, L1H1. Gyártási év: 2012. Futott km: 85.500. Színe:
kék. Vonóhorgon kívül egyéb extra műszaki tartalom, vagy tartozék nincs. Állapota: használt,
általános. Használatból eredő kisebb karosszériai sérülések találhatóak.

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

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 946 000 forint.

https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2912716


A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 3 946 000 forint. (a becsérték
100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Renault tehergépkcsi
Típus: Jármű
Márka: Renault
Modell: Master
Jármű típusa: Haszongépjármű
Gyártási idő: 2012.
Állapot: Átlagos
Kivitel: platós tehergépkocsi
Kilométeróra állása: 85 500
Üzemanyag: Dízel
Hengerűrtartalom (cm3): 2 300
Ajtók száma: 4
Ülések száma: 6
Tehermentes: nem NAV Lefoglalás 12.028.282 Ft adótartozás és járulákai erejéig
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 3 946 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságok
megtekinthetőek: Budaörsön 2022.01.31. 11-12 óra között a felszámoló szervezetnél történő
előzetes bejelentkezést követően, melyet írásban a gaudiumcapitalkft@gmail.com elektronikus
elérhetőségen tehet meg 2022.01.26.-ig.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyontárgy értékesítése a vevő adóalanyiságától függően
fordított adófizetés szerint történik.

 bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)
Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű
(a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a
pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus
Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat kizárólag egy összegben, átutalással
lehet teljesíteni a szerződéskötéstől számított 5 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az eredmény kihirdetése után a
szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 30 napon belül kerül sor. Az adásvételi
szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki, illetve a szerződéskötéssel
kapcsolatban felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes licitálót terheli. A szerződéskötés
feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés b)
pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.

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


A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingóságok birtokba adására
a vételár teljes kiegyenlítését követő 5 napon belül kerül sor. A vevő kötelezettsége és költsége
a gépjárművek elszállítása, melyre a birtokbaadástól számított 5 napon belül köteles. A
gépjárművek elszállításához a felszámoló segítséget nem tud nyújtani.

 bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) A felszámoló
részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot,
hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat,
vagy árverés kiírásáról döntsön.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatban szereplő
vagyontárgy becsértéke nettó (ÁFA-t nem tartalmazó) árat jelent. A vagyontárgy az eljárásban
első alkalommal kerülnek meghirdetésre. Jelen hirdetményre a 237/2009. (X.20) és a 17/2014.
(II.03.) Kormányrendelet vonatkozó szabályai, illetve az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata
irányadó. A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül
nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/ A pályázatbontásról és az értékelésről szóló
jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 15 napon belül a felszámoló által elkészítésre és
feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatnak
tartalmaznia kell: a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait, cég esetén egy hónapnál nem
régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, a vételár egyértelmű megjelölését, a vállalt fizetési
határidőt, amely nem lehet több, mint a szerződéskötéstől számított 5 nap, minimum 30 napos
ajánlati kötöttség vállalását, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, továbbá vevőnek
nyilatkoznia kell, hogy nem áll tulajdonszerzési korlátozás alatt. A pályázatban szereplő vagyoni
elemért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, az a pályázó által megtekintett
állapotban kerül értékesítésre. A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy e
jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy - a felszámoló által nem ismert
elővásárlásra jogosultak - erre vonatkozó szándékukat a felszámoló felé írásban bejelentik a
pályázat benyújtásának határidejéig.

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/P2912716/tetelek.pdf
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