
A Pénz ügyi Sta bi li tá si és Fel szá mo ló Non pro fit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-Zsi linsz ky út 78.; le ve le -
zé si cím: 1055 Bu da pest, Baj csy-Zsi linsz ky út 78.), mint a Kör mend és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet „f. a.” (Cg.: [18 02 000128];
 székhely: 9900 Kör mend, Rá kó czi u. 32.) Fõ vá ro si Tör vény szék 20. Fpk. 01-15-000559/6. sz. vég zé se ál tal ki je lölt fel szá mo ló ja, a Cég -
köz löny ben 2017. már ci us 30-án meg hir de tett pá lyá za ti fel hí vás nak meg fe le lõ en

nyil vá nos pá lyá za ti fel hí vás

út ján, az aláb bi fel té te lek kel ér té ke sí ti az adós in gó sá ga it.
A pá lyá zat ada tai:
A pá lyá za tok ki zá ró lag az Elekt ro ni kus Ér té ke sí té si Rend sze ren (EÉR) ke resz tül nyújt ha tók be: https://eer.gov.hu/pa lya zat/P697611
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: 2017. áp ri lis 14. 09 óra 00 perc.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2017. má jus 2. 09 óra 00 perc.
Az aján la ti biz to sí ték össze ge: 17 600 fo rint.
Az aján la ti biz to sí ték for má ja, meg fi ze té sé nek mód ja és ha tár ide je: a pá lyá zó nak a pá lyá zat tár gyát ké pe zõ in gó sá gok vo nat ko zá -

sá ban aján la ti biz to sí té kot kell meg fi zet nie át uta lás sal, a Kör mend és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet „f. a.” MKB Bank Zrt.-nél ve ze tett
10300002-10555303-49020032 szá mú bank szám lá já ra (köz le mény ro vat ban: P697611 aján la ti biz to sí ték) és ezt iga zol ni (fel töl te ni)
az EÉR-re. Az aján la ti biz to sí ték-fi ze té si kö te le zett ség csak ab ban az eset ben te kin ten dõ tel je sí tett nek, ha a pá lyá zat le já ra tá nak nap -
ján az elõb bi ek ben meg adott adó si bank szám lán hi ány ta la nul jó vá írás ra ke rül az aján la ti biz to sí ték tel jes össze ge. A pá lyá za tot ki író
fel szá mo ló az eset le ges fel me rü lõ bank költ sé gek kel, ár fo lyam kü lönb sé gek bõl adó dó vesz te sé gek kel, hi á nyok kal kap cso la tos hi vat -
ko zá so kat nem fo gad el.

Az aján la ti biz to sí ték kal kap cso la tos egyéb köz le mény: ha a pá lyá za ti el já rás ered mény te len, az aján la ti biz to sí ték tel jes össze gét
az ered mény te len ség meg ál la pí tá sá tól szá mí tott nyolc mun ka na pon be lül va la mennyi pá lyá zó ré szé re vissza utal ja. Ha a pá lyá za ti el -
já rás ered mé nyes, a fel szá mo ló az aján la ti biz to sí té kot a nyer tes pá lyá zó nál a vé tel ár ba be kell szá mí ta ni, a töb bi pá lyá zó nak az aján -
la ti biz to sí ték tel jes össze gét az ered mény hir de tés nap já tól – a Cstv. 49/A. § (4) be kez dé se sze rin ti ár tár gya lás ese tén az ár tár gya lás
ered mény hir de té se nap já tól – szá mí tott nyolc mun ka na pon be lül vissza utal ja a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 2. §-ának (7) be kez -
dé se sze rint.

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy(ak):
Iro da be ren de zé si tár gyak (1 db ügy fél pult, 4 db 4 ren de zõs szek rény te tõ lap pal, 1 db fe ke te vá zas, 4 db-os Oli via ru ha fo gas,

1 db fa gom bos, fém szer ke ze tes ál ló fo gas, 1 db sza lag füg göny 1300 × 2720 mm, 1 db sza lag füg göny 1300 × 930 mm, 1 db szalag -
függöny 1270 × 2350 mm, la mi nált fa bur ko lat). A fel szá mo ló fel hív ja a pá lyá zók fi gyel mét, hogy a hir det mény ben sze rep lõ esz kö zö -
ket ki zá ró lag egy ben kí ván ja ér té ke sí te ni.

A va gyon tárgy gyor san rom ló/kü lön le ges ke ze lést igény lõ/cse kély ér té kû: nem.
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tár gyak irá nyá ra össze sen: 352 099 fo rint.

1. té tel:
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy meg ne ve zé se: ügy fél pult.
Tí pus: bú tor.
Te her men tes: igen.
Mennyi sé ge: 1 db.
Becs ér ték: 240 000 fo rint.

2. té tel:
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tár gyak meg ne ve zé se: 4 ren de zõs szek rény, te tõ lap pal.
Tí pus: bú tor.
Te her men tes: igen.
Mennyi sé ge: 4 db.
Becs ér ték: 95 715 fo rint.

3. té tel:
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy meg ne ve zé se: la mi nált fa bur ko lat.
Tí pus: egyéb.
Te her men tes: igen.
Mennyi sé ge: 1 db.
Becs ér ték: 9 449 fo rint.

4. té tel:
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy meg ne ve zé se: ru ha fo gas (Oli via) – fe ke te váz, 4 db-os.
Tí pus: bú tor.
Te her men tes: igen.
Mennyi sé ge: 1 db.
Becs ér ték: 709 fo rint.
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5. té tel:

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy meg ne ve zé se: fém szer ke ze tes, fa gom bos ál ló fo gas.

Tí pus: bú tor.

Te her men tes: igen.

Mennyi sé ge: 1 db.

Becs ér ték: 709 fo rint.

6. té tel:

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy meg ne ve zé se: sza lag füg göny 1300 × 2720 mm.

Tí pus: bú tor.

Te her men tes: igen.

Mennyi sé ge: 1 db.

Becs ér ték: 1 839 fo rint.

7. té tel:

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy meg ne ve zé se: sza lag füg göny 1300 × 930 mm.

Tí pus: bú tor.

Te her men tes: igen.

Mennyi sé ge: 1 db.

Becs ér ték: 1 839 fo rint.

8. té tel:

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy meg ne ve zé se: sza lag füg göny 1270 × 2350 mm.

Tí pus: bú tor.

Te her men tes: igen.

Mennyi sé ge: 1 db.

Becs ér ték: 1 839 fo rint.

Az in gó sá gok meg te kint he tõ sé gé nek he lye, ide je, egyéb köz le mény: az in gó sá gok meg te kint he tõk a 3900 Sze rencs, Rá kó czi
út 73/2. szám alat ti cí men, 2017. áp ri lis 17.–áp ri lis 27. kö zöt ti idõ szak ban hét köz nap dél elõtt 10 órá tól dél után 14 órá ig a
06 (30) 437-9524-es te le fon szá mon tör té nõ, elõ ze tes egyez te tés alap ján. A meg te kin tés ki zá ró lag kí sé rõ je len lé té ben le het sé ges.

A vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ja, ha tár ide je: a pá lyá zó nak a pá lyá zat tár gyát ké pe zõ in gó sá gok vo nat ko zá sá ban a vé tel árat át uta lás -
sal kell meg fi zet nie. A szer zõ dés ben rög zí tés re ke rü lõ fel té te lek nek meg fe le lõ en a Kör mend és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet „f. a.”
MKB Bank Zrt.-nél ve ze tett 10300002-10555303-49020032 szá mú bank szám lá já ra. A vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ja: egy összeg ben, 
leg ké sõbb az adás vé te li szer zõ dés meg kö té sé vel egy ide jû leg in dí tott ban ki át uta lás sal. Amennyi ben a nyer tes pá lyá zó a vé tel árat
a meg je lölt ha tár idõ ben nem fi ze ti meg, ab ban az eset ben a be fi ze tett aján la ti biz to sí té kot el vesz ti.

Rész let fi ze té si le he tõ ség: nincs.

A szer zõ dés kö tés ha tár ide je: szer zõ dés kö tés re az ered mény ki hir de té sét kö ve tõ en 15 na pon be lül ke rül sor. A szer zõ dés kö tés fel té -
te le, hogy a nyer tes pá lyá zó az EÉR-t üze mel te tõ szá má ra já ró ju ta lé kot meg fi zes se, mely nek mér té ke a net tó vé tel ár 1%-a és amely
nem ré sze a tel jes vé tel ár nak és amely nek a nyer tes li ci tá ló nyolc na pon be lül kö te les ele get ten ni az EÉR fi ze té si fe lü le tén. Az adás -
vé te li szer zõ dés el ké szí té sé vel a fel szá mo ló ál tal ki je lölt ügy vé det bíz zák meg. Az ügy vé di mun ka dí jat – mely nek mér té ke a vé tel ár
1%-a + áfa – a ve võ kö te les meg fi zet ni.

A va gyon tár gyak el szál lí tá sá nak, át vé te lé nek mód ja, ha tár ide je: az ér té ke sí tett va gyon ele me ket a ve võ a tel jes vé tel ár meg fi ze té sé -
tõl szá mí tott öt na pon be lül, át adás-át vé te li jegy zõ könyv alá írá sa után bir tok ba ve he ti. Ké se del mes bir tok ba vé tel ese tén a fel szá mo ló
na pi 10 000 Ft ké se del mi dí jat szá mol fel. A ve võ a va gyon tárgy el szál lí tá sá ról, il let ve bir tok ba vé te lé rõl sa ját költ sé gén kö te les
 gondoskodni.

A 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 12. § (5) be kez dés sze rin ti rész le tes fel té te lek:

Az EÉR igény be vé te lé vel elekt ro ni ku san, írás ban be nyúj tott pá lyá zat nak az aláb bi a kat kell tar tal maz nia:

– a pá lyá zó ne vét, azo no sí tó ada ta it,

– gaz da sá gi tár sa ság, jo gi sze mély pá lá y zó ese tén egy hó nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tot, alá írá si cím pél dányt,

– a meg vá sá rol ni kí vánt va gyon tár gyat,

– a net tó vé te li ár egy ér tel mû meg je lö lé sét,

– az aján la ti biz to sí ték be fi ze té sé nek iga zo lá sát, va la mint azon bank szám la szám meg je lö lé sét, mely re si ker te len pá lyá zat ese tén
az aján la ti biz to sí ték vissza uta lá sát ké ri,

– az el adó kel lék sza va tos sá ga, il let ve ga ran ci á ja tel jes ki zá rá sá ra vo nat ko zó írás be li tu do má sul vé te lé nek nyi lat ko za tát,

– nyi lat ko za tot ar ról, hogy az aján lat te võ 60 na pos aján la ti kö tött sé get vál lal,

– ar ra vo nat ko zó nyi lat ko zat, hogy a pá lyá zó a vé tel árat leg ké sõbb a szer zõ dés kö tés nap ján in dí tott ban ki át uta lás sal meg fi ze ti,

– tu do má sul vé te li nyi lat ko zat ar ra vo nat ko zó an, hogy ha a fi ze té si ha tár idõ ered mény te le nül te lik el, az el adó el áll hat a szer zõ dés tõl,

– nyi lat ko za tot ar ra vo nat ko zó an, hogy a pá lyá zó a rész le tes pá lyá za ti ki írás ban fog lal ta kat meg is mer te és el fo gad ta,

– az ügy vé di mun ka díj meg fi ze té sé re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lás.
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Amennyi ben a pá lyá zó ezen kö ve tel mé nyek tel je sí té sét el mu laszt ja, pá lyá za ta au to ma ti ku san ki zá rás ra ke rül.
A pá lyá za tok bon tá sá ra a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ nyolc na pon be lül ke rül sor. Az el bí rá lás nál a vé tel ár nagy sá ga alap ján

dönt az ér té ke sí tõ.
Ha az elekt ro ni kus pá lyá za ton több, kö zel azo nos ér té kû (a vé tel ár vo nat ko zá sá ban leg fel jebb 10%-kal el té rõ) ér vé nyes aján lat

 érkezik, és ezen fel kí nált vé tel árak a fel szá mo ló szá má ra el fo gad ha tók, a fel szá mo ló biz tos ezek kö zött ár tár gya lást hir det és az EÉR
au to ma ti kus üze net út ján ér te sí ti az érin tet te ket az újabb pá lyá zás kez dõ és zá ró idõ pont já ról, va la mint, hogy az ed di gi leg ma ga sabb
ér vé nyes aján la tuk az újabb el já rás ban au to ma ti ku san részt vesz, és mód juk van az újabb pá lyá zás ra meg adott idõ tar ta mon be lül
az árajánlatukat  emel ni. Az újabb pá lyá zás idõ tar ta ma 5 óra, a meg tett aján la to kat a rend szer rög zí ti (nap lóz za) és ar chi vál ja.

A fel szá mo ló hir det ménnyel kap cso la tos egyéb köz le mé nye:
A fel szá mo ló a pá lyá za ti aján la to kat a fel kí nált vé tel árak nagy sá ga sze rin ti sor rend be ál lít ja, fi gyel men kí vül hagy va az érvény -

telen aján la to kat. A vá sár lás ra jo go sult ki vá lasz tá sá nál ki emelt szem pont az aján la ti ár nagy sá ga.
Amennyi ben nem ér ke zik a ki írás nak meg fe le lõ vé te li aján lat, a fel szá mo ló a pá lyá za tot ered mény te len nek nyil vá nít ja, és újabb

pá lyá zat ki írá sá ról ha tá roz. A fel szá mo ló ezen dön té se mi att a pá lyá zók kö ré ben ke let ke zõ bár mely ká rért va ló min den fe le lõs sé get
már most ki zár ja.

A fel szá mo ló tá jé koz tat ja a pá lyá za ton részt ve võ ket, hogy az irány ár az ál ta lá nos for gal mi adó össze gét nem tar tal maz za. Az áfa
meg ál la pí tá sa a szer zõ dés kö tés kor ha tá lyos adó tör vény(ek) alap ján tör té nik. Az ér té ke sí tés a 2007. évi CXXVII. tör vény 87. §-a alap -
ján men tes az adó alól.

A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy a je len pá lyá za ti hir det ményt az aján la tok be ér ke zé se elõtt vissza von ja.
A je len fel hí vás a fel szá mo ló szá má ra nem je lent ér té ke sí té si kö te le zett sé get, az ér té ke sí té si el já rás meg fe le lõ aján lat hi á nyá ban

ered mény te len né nyil vá nít ha tó.
A fen ti va gyon tár gyak ról ké szí tett ten der fü zet az aláb bi lin ken ér he tõ el:
https://eer.gov.hu/pa lya zat/P697611/te te lek.pdf

* * *
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