Pályázati Hirdetmény
Az FH-CONCEPT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359080, székhely: 1224 Budapest, XV utca 79. 3,
levelezési cím: 1775 Budapest, Pf. 2), mint a JEHO-BAU 2000 Építőipari,Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt” (székhely: 1181 Budapest, Reviczky Gyula utca
9-11. A. ép., Cégjegyzékszám: 01 09 998668, Adószám: 13739524-2-43) felszámolója, az 1991. évi
XLIX. tv. 49. § (1) bekezdés alapján egyéb nyilvános értékesítés keretében, a felszámoló szervezet
honlapján közzétett
nyilvános pályázati felhívás
útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós tárgyi eszközeit:
A pályázatok postai úton nyújthatók be oly módon, hogy a pályázatok kettős zárt borítékban
legkésőbb 2022. 03. 18. napon postára adásra kerülnek a felszámoló szervezet posta címére (FHCONCEPT Kft. 1775 Budapest, Pf. 2.). A postára adást igazoló feladóvevényt a felszámoló
szervezet központi email címére (iroda@fhconcept.hu) meg kell küldeni, legkésőbb 2022. 03. 21.
napon. A pályázatok személyesen is leadhatók a felszámoló szervezet központi ügyintézési helyén 1221 Budapest, Duna utca 1-3. II. emelet 220. - munkanapokon 10:00 és 12:00 óra között, a kettős
zárt borítékok átvételéről a felszámoló szervezet elismervényt ad át.
A pályázatban szereplő vagyontárgyak:
Az Adós szervezet tulajdonát képező:
1 darab GEHLMAX LM 30 típusú mini forgó-kotró gép, az eszköz becsértéke: nettó 50,000-Ft.
1 darab ZEPPELIN típusú csúszó kormányzású rakodó gép, az eszköz becsértéke: nettó 50,000-Ft.
A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: igen, csekély értékű.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 100,000,-Ft
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 100,000,-Ft
Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A tárgyi eszközök a felszámoló
szervezet telefonszámán - +3630 113 4199 vagy +361 394 0704 - történt előzetes időpontegyeztetést
követően megtekinthetők.
ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A tárgyi eszközök értékesítése az ÁFA törvény vonatkozó
rendelkezései szerint történik.
A pályázat elbírálásának módja: A felszámoló a pályázati kiírásban foglaltaknak teljeskörűen
megfelelő és így érvényesnek minősített ajánlatokat kizárólag a megajánlott nettó vételár összege alapján
bírálja el. Nyertes pályázónak azt az érvényesnek minősített ajánlatot tett pályázót hirdeti ki, aki a
legmagasabb nettó összegű vételi ajánlatot tette, figyelembe véve az ártárgyalás jelen pályázati kiírásban
ismertetett szabályait is. A pályázat eredményéről az ajánlattevőket postai vagy – amennyiben
elektronikus elérhetőség rendelkezésre áll - elektronikus úton tájékoztatja a felszámoló.
Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó a vételárat számla ellenében fizeti meg a
számla kiállítását követő 8 napon belül.
A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A felszámolás alatt álló gazdasági
társaság képviseletét ellátó felszámoló szervezet a vételár hiánytalan megfizetését követő 8 napon belül,
előre egyeztetett időpontban a tárgyi eszközöket birtokba adja a nyertes pályázó részére.
Az érvényes pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az

alábbiakról: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, úgymint gazdasági társaság pályázó
esetén: a pályázó nevét, székhelyét, cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási
címpéldányát, elérhetőségét; magánszemély pályázó esetén: a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja
nevét, lakcímét, adóazonosító jelét és ezen adatait igazoló okmányok másolati példányát, elérhetőségét. A
pályázó nyilatkozatát, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni. A pályázatnak
tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatot a megajánlott nettó vételárról, a vállalt fizetési feltételekről. A
pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60
napig fenntartja. A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a vagyonelem értékesítésére megtekintett,
megismert állapotban kerül sor és tudomásul veszi, hogy a vagyonelemre sem az adós, sem a felszámoló
szervezet kellékszavatosságot, garanciát nem vállal, valamint tudomásul veszi, hogy a beszámítást a
Csődtörvény jelen vagyonelem esetében kizárja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó
nyilatkozatát, amely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja,
valamint arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdése szerinti kizáró ok nem áll
fenn a pályázóval szemben. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési
kötelezettséget, a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és
új pályázatot írhat ki. A felszámoló felhívja az esetleges elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogosultságukat írásban jelentsék be a felszámolónak. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár
vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalás
megtartására kerül sor a felszámoló szervezet székhelyén külön értesítés alapján.

