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Az ECONOMIX Zrt. (Cg.: [01 10 041303]; székhely: 1115 Budapest, Ildikó u. 21.; levelezési cím: 1518 Budapest, Pf. 14)
mint a Controlax Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 915943]; székhely: 1173 Budapest, Csomafalva u. 2. A ép.) Fõvárosi Törvényszék
39. Fpk. 1115/2018/6. számú végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. március 21-én megjelent árverési hirdetménynek megfelelõen
nyilvános árverés
útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.
Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A1604349).
Az árverés kezdete: 2019. április 5. 12 óra 00 perc.
Az árverés vége: 2019. április 22. 12 óra 00 perc.
Kikiáltási ár (minimálár): 750 000 forint.
Licitlépcsõ:
– 1 millió forintig: 5 000 forint.
– 1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint.
– 5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint.
– 20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint.
– 200 millió forint és a felett: 500 000 forint.
Árverési elõleg összege: 37 500 forint.
Az árverési elõleg megfizetésének módja, határideje: a meghirdetett vagyonelemek tekintetében az árverés kiírója ajánlati biztosítékot (továbbiakban: árverési elõleget) köt ki, az árverés benyújtására nyitva álló határidõig beérkezõleg fizetendõ árverési elõleg
a licitálásra kínált vagyonelem 10 millió forintnál alacsonyabb összegû kikiáltási ára esetén nettó kikiáltási ár 5%-a, 10 millió forint
vagy annál magasabb összegû kikiáltási ár esetén 10 millió forint irányár után annak 5%-a, az a feletti összeg után pedig annak 3%-a,
1 Mrd forint vagy annál magasabb összegû kikiáltási ár esetén az 1 Mrd forint becsérték után annak 3%-a, az a feletti összeg után
pedig annak 1%-a, melynek elmaradása esetén a benyújtott licit érvénytelennek minõsül.
Az árveréssel kapcsolatosa egyéb közlemény: az árverési elõleg(ek) befizetését a felszámoló szervezet által megjelölt bankszámlára kell teljesíteni „Controlax árverés” megjegyzéssel a pályázat beadási határidejéig. A felszámoló szervezet által megjelölt MagNet
Bank Zrt.-nél vezetett bankszámlaszáma: 16200120-18528800.
A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elõvásárlásra jogosultról nincs
tudomása.
Az árverésre kerül vagyontárgy(ak):
Fiat 270 Scudo gépjármû.
Hengerûrtartalom: 1997 cm3.
Ülések száma vezetõvel: 3 db.
Színe: fehér.
Gyártás idõpontja: 2008.
Üzemanyag: dízel.
Váltó: mechanikus.
Jelenleg mûködésképtelen.
A vagyontárgy gyorsan romló/különleges kezelést igénylõ/csekély értékû: nem.
Az árverésre kerülõ vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 750 000 forint.
1. tétel:
Az árversére kerülõ vagyontárgy(ak) megnevezése: Fiat Scudo gépjármû.
Típus: jármû.
Gyártmány: Fiat Scudo gépjármû.
Gyártási idõ: 2008.
Állapot: mûködésképtelen.
Tehermentes: nem, NAV-foglalás.
Mennyisége: 1 db.
Az ingóság megtekinthetõségének helye, ideje, egyéb közlemény: az ingóság megtekintésére az EÉR felületén küldött, nyilvános
üzenet útján szükséges jelentkezni.
Az áfafizetésre vonatkozó szabályok: az értékesítés az áfatörvény 142. § szerint fordított adózású.
A vételár megfizetésének módja, határideje: a licitáló a vételárat átutalással köteles megfizetni adós cég fentiekben – árverési
elõleg megfizetésére vonatkozó rendelkezéseknél – megjelölt számlájára, a szerzõdéskötéstõl számított nyolc napon belül. A megkötendõ adásvételi szerzõdésre a magyar jog az irányadó. A felszámoló az árverési elõleg után kamatot nem fizet.
Részletfizetési lehetõség: nincs.

Ügyszám: 39301

2490

C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2019. március 21.]

12. szám

A szerzõdéskötés határideje: az árverés nyertese számára a szerzõdéskötési határidõ legkésõbb az értesítéstõl számított 30. nap.
Ha az értestésétõl számított 30. nap az ajánlati kötöttség idõpontját követõ idõpontra esik, úgy a kiíró jogosult felhívni az ajánlattevõt
nyilatkozattételre, hogy ajánlati kötöttségét a kiíró által a szerzõdéskötésre megjelölt határidõig fenntartja-e, melyre ezen idõpontig
– úgy, hogy arról a kiíró tudomást is szerezzen – köteles az ajánlattevõ nyilatkozni.
A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: a teljes vételár kiegyenlítése az ingóság birtokbavételének feltétele.
A birtokbavétel költségei a vevõt terhelik.
A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:
Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve az áverési kiírásban meghatározottaknak, beszámítást tartalmaz,
avagy nem határidõben érkezett, vagy a licitáló árverési elõleget nem, vagy nem az árverési kiírás szerint helyezte letétbe, vagy nem
jelöl meg konkrét vételárat, vagy az árat (ajánlatát) más licittõl teszi függõvé.
A felszámoló az értékesített vagyontárgyakért szavatosságot, jótállást nem vállal, azok megtekintett állapotban kerülnek értékesítésre.
Az árverésen magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkezõ társaság vehet részt.
Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani.
A licitáló köteles az ajánlatában nettó árat megjelölni.
A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességnek és eredményességének megállapítását követõen a nyertes ajánlatot
bemutatja az elõvásárlási joggal rendelkezõknek, az õket megilletõ sorrendben annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e
élni elõvásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább tíz napot kell biztosítani, kivéve a 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti
kis értékû vagyontárgyakra vonatkozó egyszerûsített, elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább öt napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elõvásárlási jog jogosultjainak [17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés]. Ettõl eltérõ
eljárásról nem rendelkezhet.
A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei fennállnak, az értesítés megtörtént.
A vagyontárgy elsõ alkalommal kerül meghirdetésre.
A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.
A fenti vagyontárgyról készített tenderfüzet az alábbi linken érhetõ el:
https://eer.gov.hu/arveres/A1604349/tetelek.pdf
***

