
PÁLYÁZAT 

 

Az INTENDÁNS Kft. (Cg.: [13 09 164927]; 2133 Sződliget, Rózsa u. 40.), mint az 
BALDIMOR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság "f.a" (1035 Budapest, 
Szentendrei út 29. 5. em. 28.; Cg. 01-06-517155; asz.: 28876946-2-41) adós társaság 
felszámolási eljárásában a FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK GAZDASÁGI KOLLÉGIUMA 32 Fpk. 
01-14-008611 számú végzésével kijelölt felszámolója, a többször módosított 1991. évi 
XLIX. tv. hatályos rendelkezései alapján 
 

n y i l v á n o s  p á l y á z a t i   f e l h í v á s  

 

útján értékesíti adós társaság alábbi vagyonelemét. 
 
Skoda Pickup  
 
a) Gyártási év: 1994 
b) Motorűrtartalom: 1289 cm3 
c) Üzemanyag: benzin 
d) Nettó irányár: 99 000 Ft (kilencvenkilencezer forint) 
e) Törzskönyv: felszámoló birtokában 
f) Egyéb: működőképes erősen korrodált állapotban 
 
A felszámoló kellékszavatosságot, garanciát, alkatrész és javítási költséget illetve alkatrész 
utánpótlást nem vállal.  

 
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA 
 

Papír alapon, lezárt borítékban a felszámoló 1238 Budapest Grassalkovich út 40. szám alatti 
irodájában. 

A pályázatok benyújtásának időpontja:  2016. július 4. 13:00 óra 

 
A PÁLYÁZAT ALAPFELTÉTELEI 
 
1.      A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező, 

valamint jogi személyiség nélküli társaság vehet részt, 
2.      Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező, kézbesítési megbízottat 

megnevezni, akivel a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan 
intézhetők, 

3.      A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű 
nyilatkozatát az alábbiakról: 
• a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja 

vásárolni, 
• az ajánlati ár, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet, (az ajánlati árat 

nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF)), 
• a fizetés módja: átutalás, a szerződés megkötését követő 15 napon belül, 
• pályázó kötelezettségvállalása arra vonatkozólag, hogy az adásvételi szerződés 

megkötésétől számított, a pályázatban vállalt határidőig a vételárat megfizeti, 
• egy hónapnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány (vagy aláírás-minta) 

jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén, 



• a pályázat kihirdetését követő 30 napon belüli szerződéskötési kötelezettség vállalása 
• nyilatkozat a pályázó részéről, hogy nem tartozik a Cstv. 49. §. (3) és (3b) –ban 

meghatározott kizáró ok alá. 
 

 

ÉRVÉNYTELEN AZ AJÁNLAT 
 
1.      amely nem felel meg egyébként a pályázati kiírás Alapfeltételeiben foglaltaknak, 
2.      jogi személy pályázó esetében a cégkivonat 1 hónapnál régebbi. 
 
AZ AJÁNLATOK KÉZHEZVÉTELE, FELBONTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE  
 
1. A pályázatok felbontására a pályázati határidő lejáratát követő 8 napon belül kerül sor. 
2. A bontást követően a felszámoló 8 napon belül értékeli az ajánlatokat és dönt a pályázat 

érvényességéről, eredményességéről, kialakítja a pályázatok közötti vételi jogosultság 
sorrendjét. A Felszámoló a benyújtott – a pályázati feltételeknek megfelelő - pályázatok 
közül a legmagasabb vételi ajánlatot tartalmazó pályázatot minősíti előnyösebbnek. 

3. A pályázatok elbírálásának eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti. 
 
4. EGYÉB FELTÉTELEK 

 
1. A vagyontárgy elszállítása a teljes vételár megfizetését követő 5 napon belül, a vevő 

költségére történik. 
2. A megkötendő adás-vételi szerződésre a magyar jog az irányadó. 
3. A pályázaton való részvétel minden költsége - a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót 

terheli. 
4. Az elővásárlásra jogosultak, illetve az opciós jog jogosultjai ezen jogukat a vonatkozó 

Cstv. előírásai szerint, a nyilvános értékesítés keretei között gyakorolhatják oly módon, 
hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét 
arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig 
írásban jelentsék be. 

5. A felszámoló a hitelezői igények vételárba történő beszámításának lehetőségét kizárja. 
 

6. Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló 
fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázatot írjon ki. Ezen a jogcímen sem a 
felszámolóval, sem az által képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen 
jogcímen igény nem érvényesíthető. 

 





 


