
Pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy:
– tu do má sul ve szi, hogy az el adó kel lék sza va tos sá got, il let ve ga ran ci át nem vál lal,
– tu laj don szer zé si jo go sult ság ra vo nat ko zó nyi lat ko za tot,
– mi ni mum 60 na pos aján la ti kö tött sé get vál lal.
A pá lyá zat be nyúj tá sá val egy idõ ben kell meg fi zet ni az aján la ti biz to sí té kot a „FÕ NIX” Bel sõ épí té sze ti és Bú tor ipa ri Kft. „f. a.”

Pát ria Ta ka rék szö vet ke zet nél ve ze tett 65100118-11382982 szá mú szám lá já ra. Az át uta lás köz le mé nyé ben kér jük fel tün tet ni „FÕ NIX 
Kft. bá nat pénz”.

A pá lyá za tok bon tá sá ra köz jegy zõ je len lé té ben a ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 mun ka na pon be lül ke rül sor, amely rõl jegy zõ könyv
ké szül. A pá lyá za tok ki ér té ke lé se a bon tás után 10 mun ka na pon be lül tör té nik meg, mely nek ered mé nyé rõl a pá lyá zók pos tai úton ér -
te sí tést kap nak.

A nyer tes pá lyá zó kö te les az ered mény hir de tést kö ve tõ 30 na pon be lül az adás vé te li szer zõ dést meg köt ni és a vé tel ár bá nat pénz zel
csök ken tett össze gét a szer zõ dés alá írá sát kö ve tõ 30 na pon be lül át uta lás sal meg fi zet ni.

A va gyon szer zés sel kap cso la tos min den költ ség a pá lyá zót ter he li – ide ért ve a fi ze ten dõ adó kat és il le té ke ket, az in gat lan-nyil ván -
tar tá si szol gál ta tá si dí jat –, va la mint a szer zõ dés elõ ké szí té sé nek és el len jegy zé sé nek és az in gat lan-nyil ván tar tá si el já rás ban tör té nõ
jo gi kép vi se let el lá tá sá nak díját.

A fel szá mo ló több meg fe le lõ, azo nos ér té kû (a vé tel ár vo nat ko zá sá ban leg fel jebb 10%-kal el té rõ) pá lyá zat ese tén nyil vá nos ár tár -
gya lást tart, amely nek idõ pont já ról, he lyé rõl, sza bá lya i ról a bon tást kö ve tõ há rom mun ka na pon be lül ér te sí ti az érin tett aján lat te võ -
ket. A bá nat pénz – nyer tes pá lyá zó ese té ben – be szá mí tás ra, a töb bi pá lyá zó nak pe dig az ered mény hir de tés nap já tól szá mí tott
nyolc na pon be lül vissza uta lás ra ke rül. Nem jár vissza és el ve szí ti az aján la ti biz to sí té kot a nyer tes pá lyá zó, ha a szer zõ dés az ér dek -
kö ré ben fel me rü lõ ok ból nem jön lét re, vagy a nyer tes pá lyá zó a vé tel árat az elõ írt ha tár idõ ben nem fi ze ti meg, vagy a Cstv. 49/A. §
(4) be kez dés sze rin ti aján la tot te võ pá lyá zó a fel szá mo ló ál tal el ren delt ár tár gya lá son ne ki fel ró ha tó ok ból nem vesz részt.

Az elõ vá sár lás ra jo go sul tak ki zá ró lag a nyil vá nos pá lyá zat so rán él het nek ezen jo guk kal, amely re vo nat ko zó igé nyü ket kér jük elõ -
ze te sen írás ban be je len te ni. Az el adó val szem be ni hi te le zõi kö ve te lé sek vé tel ár ba tör té nõ be szá mí tá sá ra nincs le he tõ ség, az in gat lan
tu laj don ba adá sá nak fel té te le a tel jes vé tel ár meg fi ze té se.

A ki író fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy meg fe le lõ aján lat hi á nyá ban a pá lyá za tot ered mény te len nek nyil vá nít sa.
Az in gat la nok, esz kö zök meg te kin té sé re a meg je le nést kö ve tõ en elõ ze tes idõ pont-egyez te tést kö ve tõ en van le he tõ ség.
To váb bi in for má ció és rész le tes pá lyá za ti tá jé koz ta tó kér he tõ a 06 (20) 295-4810-es te le fon szá mon vagy ser hokk@kvan tal.hu

e-ma il cí men.

* * *

A Kvan tál Gaz da sá gi Ta nács adó és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság (Cg.: [01 09 364827]; szék he lye: 1122 Bu da pest,
Vá ros ma jor u. 74.), mint a MIL LER BER Be ru há zó és In gat lan for gal ma zó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság „f. a.”
(Cg.: [01 09 875381]; 1119 Bu da pest, Nán for fe jér vá ri u. 42–44.; kép vi se li: Ser hokk Krisz ti án fel szá mo ló biz tos; to váb bi ak ban: adós)
fel szá mo ló ja, a csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról szó ló 1991. évi XLIX. tör vény (a to váb bi ak ban: Cstv.) 49. §-a alap ján
közzé teszi a

2/2014/MILLERBER szá mú nyil vá nos pá lyá za tot

az adós alábbi vagyona vonatkozásában:
7634 Pécs, Páz mány Pé ter u. 39. C épü let ben ta lál ha tó 1 db tá ro ló he lyi ség, az aláb bi ak sze rint (a to váb bi ak ban: tá ro ló).

Te rü lete
(m2)

Net tó irány ár
(Ft)

Aján la ti biz to sí ték
(Ft)

9 200 000 12 000

A tá ro ló a Pé csi Kör ze ti Föld hi va tal ál tal ve ze tett in gat lan-nyil ván tar tás ban 1856/A/24. hrsz. alatt nyil ván tar tott, ter mé szet ben a
7634 Pécs, Páz mány Pé ter u. 39. C épü let alag so rá ban ta lál ha tó. A tá ro ló az adós 1/1 ará nyú tu laj do nát ké pe zi.

Az in gat lan tu laj do ni lap já nak ta nú sá ga sze rint a tá ro ló vég re haj tá si jog gal nem terhelt.
Az épü let élet ko ra 4 év, ké szült sé gi fo ka 100%, több szin tes, mély alap pal, tég la fa la zat tal, cse rép anya gú nye reg te tõ vel rendel kezik.
Az in gat lan bel te rü le ten, la kó-pi he nõ öve zet ben ta lál ha tó, ki épí tett por men tes úton megközelíthetõ.
A tá ro ló alap te rü le te 9 m2, nem fût he tõ, me leg víz-el lá tás nincs.
Ár aján la tot a fen ti va gyon elem re gaz da sá gi tár sa sá gok és ter mé sze tes sze mé lyek egy aránt tehetnek.
A va gyon elem le írá sát tar tal ma zó pá lyá za ti tá jé koz ta tó a ki író fel szá mo ló szék he lyén, a kap cso lat tar tó val tör tént te le fo nos egyez -

te tés után hét fõ tõl csü tör tö kig 11 és 14 óra között megtekinthetõ.
A be nyúj tott aján lat ér vé nyes sé gé nek fel té te le a meg vá sá rol ni kí vánt va gyon mel lett a fen ti táb lá zat ban fel tün te tett, meg fe le lõ

össze gû aján la ti biz to sí ték át uta lás sal tör té nõ meg fi ze té se a Kvan tál Kft. Pát ria Ta ka rék szö vet ke zet ál tal ve ze tett 65100118-
11356941 szá mú bank szám lá já ra a „2/2014/MIL LER BER pályázati biztosíték” közlemény fel tün te té sé vel. Az aján la ti biz to sí ték nak
a pá lyá zat le adá si ha tár ide jét meg elõ zõ na pon jó vá írás ra kell ke rül nie az adott bankszámlán.

A Kvan tál Kft. az ér té ke sí te ni kí vánt in gat lan meg te kin té sé nek le he tõ sé gét biz to sít ja, elõ re egyez te tett idõ pont ban. Kap cso lat tar tó: 
Ser hokk Krisz ti án, Kvan tál Kft., telefonszám: 06 (1) 445-1250.
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