Pályázati Hirdetmény
A(z) AGREEMENT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-719575, székhely: 1014 Budapest, Táncsics Mihály
utca 22.., levelezési cím: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22..), mint a(z) Füri Kft. „f.a”
(cégjegyzékszám: 07 09 008250 , székhely: 8000 Székesfehérvár, Privigyei utca 10.) Székesfehérvári
Törvényszék 3. Fpk. 07-14-000406/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás
útján értékesítésre hirdeti meg az adós alábbi vagyonelemét:
Az adós gazdálkodó szervezet magánszeméllyel szemben fennálló követelése.
A követelés könyv szerinti értéke 1.116.000,- Ft.
A követelés kifejezetten bizonytalan megtérülésű, nem peresített, nem biztosított.
A követelés irányára: 111.600,- Ft
A kiíró az irányár 50 %-át el nem érő ajánlatot nem fogad el.
A pályázati biztosíték összege: 5.580,- Ft
A pályázati biztosítéknak az Agreement Kft. CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10701520-22786902-51100005
sz. bankszámláján a közlemény rovatban "Füri követelés ajánlati biztosíték" megjelöléssel jóváírásra kell
kerülnie a pályázatok benyújtásának határidejéig vagy készpénzzel befizethető az adós házipénztárába a
felszámoló szervezet 1014 Budapest, Országház u. 5. sz. alatti irodájában. Az ajánlati biztosíték
megfizetése feltétele a pályázaton való részvételnek. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati
biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati
biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától számított – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti
ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetésének napjától számított 8 munkanapon belül
visszautalásra kerül. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege a
pályázóknak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés a
nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt
határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a
felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett
ajánlatától visszalép, a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az
értékesítési bevétel részeként számolja el.
Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtásának határidejét követő naptól számított 30 nap.
A szerződéskötés határideje: Az eredményhirdetéstől számított 10 nap.
A fizetés módja és határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 5 napon belül kell az Agreement
Kft. felszámoló szervezet CIB Bank Zrt-nél vezetett 10701520-22786902-51100005 sz. bankszámlájára
megfizetni átutalással vagy készpénzes befizetéssel, vagy befizethető az adós házipénztárába a felszámoló
szervezet irodájában.
A pályázatokat írásos ajánlat formájában, zárt borítékban lehet benyújtani a felszámoló szervezet 1250
Budapest, Pf. 19. postacímén vagy személyesen az Agreement Kft. 1014 Budapest, Országház u. 5. sz.
alatti irodájában. A borítékra kérjük ráírni: „Füri követelés 1 pályázat”. A személyesen kézbesített
ajánlatokról a felszámoló átvételi elismervényt állít ki.
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

:- az ajánlattevő magánszemély vagy cég azonosító adatait (30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási
címpéldány másolat csatolandó),
- a megvásárolni szándékozott vagyonelem pontos megnevezését,
- a megajánlott vételárat,
- a pályázati biztosíték megfizetésének igazolását,
- a pályázó kötelezettségvállaló nyilatkozatát a jelen hirdetményben foglalt pályázati feltételek
elfogadásáról,
- azon bankszámlaszám megadását, melyre az ajánlati biztosíték visszautalható sikertelen pályázat esetén.
Részletfizetés nincs.
A felszámoló a követelések tulajdonjogát a garancia és kezesség kizárásával per-, teher- és
igénymentesen adja át. A követelések birtokba és tulajdonba adására a szerződés megkötését és a vételár
teljes megfizetését követően kerülhet sor.
Az eladó vételár-követelésével szemben történő beszámítást a többször módosított 1991. évi XLIX.
törvény kizárja.
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2017. november 24. déli 12.00 óra.
Ártárgyalás: A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal
eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró
időpontjáról valamint feltételeiről az érdekelteket a felszámoló előzetesen értesíti. Elővásárlási jog: A
felszámolónak nincs tudomása elővásárlási jogosultról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlási
jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat a pályázat leadásának határidejéig a felszámolónak írásban
jelentsék be a 1250 Budapest, Pf. 19. címen. A jelen pályázati eljárásra vonatkozóan az elővásárlási jog
bejelentése akkor joghatályos, ha az a pályázat leadásának határidejéig a felszámoló részére kézbesítésre
kerül. A végleges vételár ismeretében a felszámoló nyilatkozattételre szólítja fel az elővásárlásra
jogosultakat, hogy kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. Jogfenntartás: A jelen pályázati felhívás a
felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a
pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön,
vagy ha a körülmények indokolják, a pályázatot visszavonja, érvénytelenítse. ÁFA fizetési kötelezettség:
A követelés értékesítése mentes az adó alól. Az értékesítésre kerülő vagyonelemért, illetve annak egyes
részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azt a vevő megtekintett és megvizsgált állapotban
veszi meg. A követelés érvényesíthetőségéért a kiíró nem szavatol, ezzel kapcsolatban a vevő sem az
adóssal sem a felszámoló szervezettel szemben semmilyen igényt nem érvényesíthet.
A követelésre vonatkozó iratok a felszámoló szervezet irodájában előzetes időpontegyeztetéssel
tekinthetők meg 2017. november 23-ig. Az időpontegyeztetéshez a 06 1 361 0789 telefonszámon lehet
bejelentkezni munkanapokon, munkaidőben.

