
NYÍLT ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 

 

A Mecsekerdő Zrt. (Cg. 02-10-060093, székhelye: 7623 Pécs, Rét u. 8.) egyfordulós, nyílt 

árverést hirdet meg 1 db Logset 6F Titan (frsz.: YLZ240) kihordó szerelvény, mint tárgyi 

eszköz értékesítése érdekében. 

 

Az árverés részletei: 

 

Árverésre kerülő tárgyi 

eszköz neve: 

1 db LOGSET 6F Titan típusú kihordó szerelvény, frsz: 

YLZ240 

Árverés helye: 7623 Pécs, Rét u. 8. 

Árverés időpontja: 2020. szeptember 30., 10.00 óra 

Árverés típusa: Nyílt, egyfordulós 

Kikiáltási ár: 25.000.000 Ft + ÁFA 

Licitlépcső: 100.000 Ft + ÁFA 

Regisztrációs díj: A kikiáltási ár 10 %-a, 2.500.000 Ft + ÁFA. 

A tétel megtekinthető: 7681 Hetvehely, Árpádtetői Erdészet raktára, előre 

egyeztetett időpontban. 

További információ: Hohn Miklós erdészeti igazgató (30/216-9064) 

Németh Rudolf termelésellátási oszt.vez. (30/2777-837) 

 

Az árverésen az jogosult részt venni, aki a regisztrációs díjat Mecsekerdő Zrt OTP Bank 

Nyrt-nél vezetett 11731001-20690586-00000000 számlaszámára 2020. szeptember 28-án 

16.00 óráig befizeti. A regisztrációs díj az árverési vevő részére a vételárba beszámít, a 

többi regisztrált ajánlattevő részére 2020. október 2-ig visszautalásra kerül. Ugyanígy 

visszautalásra kerül a regisztrációs díj, ha az adásvételi szerződés megkötésére nem került 

sor az ajánlattevővel. 

 

Az árverésen nem vehet részt olyan ajánlattevő, aki csőd-, felszámolási vagy 

végelszámolási eljárás alatt áll, vagy a Mecsekerdő Zrt-vel peres vagy peren kívüli eljárása 

van folyamatban, vagy a Mecsekerdő Zrt-vel szemben lejárt, meg nem fizetett tartozása 

van. A Mecsekerdő Zrt. fenntartja a jogot, hogy az ilyen ajánlattevőket az eljárásból annak 

bármely szakaszában kizárja. 

 

Az árverési tételt az árverésen a legmagasabb érvényes ajánlatot tevő jogosult adásvételi 

szerződéssel megvásárolni. Az árverés nyelve a magyar, az ajánlatokat magyar forintban 

kell megtenni. Az árverésről jegyzőkönyv készül, amely rögzíti az árverés lefolyását és 

eredményét. A győztes ajánlattevő a szerződés megkötéséig ajánlatához kötve marad. A 

vételár (a regisztrációs díjat ide nem értve) egy összegben esedékes. A szerződés 

megkötésének tervezett végső határideje: 2020. október 6., a teljesítés végső határideje: 

2020. október 9. 

 

 



Az árverés eredménytelen, ha: 

- senki nem regisztrál, 

- az árverésen senki nem tesz érvényes ajánlatot, 

- csak a kikiáltási ár alatti ajánlatot tettek. 

 

A kikiáltási ár mérséklésének nincs helye. 

 

Figyelem! A fényképeken látható ECO Track 710 típusú bogie lánc és láncfeszítő nem része 

a kikiáltási árnak, de 2.000.000 Ft + Áfa áron megvásárolható. 

 

A Mecsekerdő Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy: 

- az árverés megtartásától kártérítési kötelezettség és indokolás nélkül elálljon. 

- a nyertes ajánlattevővel ne kösse meg az adásvételi szerződést, amennyiben az 

eljárás során fény derül rá, hogy az ajánlattevő az eljárásban hamis adatot 

szolgáltatott, kijátszotta az eljárási szabályokat, vagy fizetőképességével szemben a 

regisztrációt követően komoly kétely merült fel. 

- a győztes ajánlattevő bármely okból történő kiesése/kizárása/elállása esetén a 2., 3. 

stb. legjobb ajánlatot tevővel kösse meg az adásvételi szerződést, vagy új eljárást 

írjon ki. 

- sikertelen árverés esetén az eszköz további sorsáról saját hatáskörben döntsön. 

 

A regisztrált ajánlattevők a regisztrációval elfogadják az árverési kiírásban foglalt eljárási 

szabályokat! 

 

 

Pécs, 2020. szeptember 16. 

 

 

  Mecsekerdő Zrt. 

  Termelésellátási Osztály 


