PÁLYÁZAT
A Fővárosi Törvényszék 32.Fpk.547/2021/10. számú végzésével elrendelte az ULMI-TRADE
Kft. "f.a." (1117 Budapest, Dombóvári út 6-8., cégjegyzékszám: 01-09-702552, adószám:
12769724-2-43, továbbiakban: Adós) felszámolását. A felszámolás kezdő időpontja a végzés
közzétételének napja, 2021.09.17.
A Törvényszék által kirendelt felszámoló szervezet KBAZ Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Honvéd
utca 8. I./2., cégjegyzékszám: 01-10-140262, adószám: 26711896-2-41) a felszámolóbiztos: Tarjányi
Zsuzsanna.
Az Adós felszámolási eljárásban a felszámoló ezúton pályázatot hirdet az alábbi használt eszközök
értékesítésére:
Delta mosdó, Delta szifontakaró, Kolo sarokkád, Zuhanytálca, Geberit Duofix piszoár,
Tükrösszekrény, Geberit 111.661, Geberit wc Duofix, HL szifon, Csőszigetelés, Fürd.kiegészítő,
Smedbo mintafal, Ép.-gép.-i szerelvények, Geberit könyök, Geberit lefolyórendszer tartó, Geberit
fittingek, Geberit 45 fokos könyök, Zuhany összefolyó.
A készlet tárolása, állagmegóvása szakszerűtlen. Egyszerű, fűtetlen raktárban raklapokon,
kosarakban, rendezetlenül lettek letárolva. A gyári csomagolásuk sérült. A legtöbb eszköz
csomagolás nélküli, illetve több eszköz azonosíthatatlan.
A vagyontárgyakkal kapcsolatosan érdeklődni a titkarsag@kbaz.hu e-mail címen keresztül
lehetséges. A felszámoló előzetes egyeztetést követően biztosítja a vagyontárgyak
megtekinthetőségét.
A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét, azonosító adatait,
- cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt,
- a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével,
- az ajánlott fizetési feltételeket,
- 90 napos ajánlati kötöttség vállalást,
- az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,
- a vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (a pályázónak csatolnia
kell banki igazolást arról, hogy az általa megajánlott ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár
olyan elkülönített számlán áll rendelkezésre, amely kizárólag a pályázati vagyon kiegyenlítésére
használható fel),
- kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a
vevő a vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben
megfizeti eladó részére, részletfizetést a kiíró nem fogad el,
- tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő
eredménytelenül telik el, az eladó a Ptk. alapján eláll a szerződéstől,
- nyilatkozatot, hogy a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdése szerinti kizáró ok nem áll fenn a pályázóval
szemben,
- nyilatkozatot, 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.

Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által
foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5%-a +Áfát tartalmazó
összeg, de minimum 150.000 Ft + Áfa, melyet nyertes pályázat esetén a vevő legkésőbb az
adásvételi szerződés megkötésekor köteles megfizetni.
A pályázat leadási határideje: 2022.06.30.
A pályázat benyújtásának módja: a felszámoló szervezet székhelyére címzett levélküldemény
formájában (KBAZ Zrt., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1/2.)

