
Ha a pá lyá za ti el já rás ered mény te len, úgy az ered mény te len ség meg ál la pí tá sá tól szá mí tott 8 (nyolc) mun ka na pon be lül az aján la ti
biz to sí té kot vissza utal juk az aján lat te võ nek. Amennyi ben a pá lyá za ti el já rás ered mé nyes, a ki író az aján la ti biz to sí té kot a nyer tes pá -
lyá zó nál a vé tel ár ba be szá mít ja, a töb bi pá lyá zó nak pe dig az aján la ti biz to sí ték 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 eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja.

Amennyi ben az adás vé te li szer zõ dés a nyer tes pá lyá zó ér dek kö ré ben fel me rü lõ ok ból nem jön lét re, vagy a nyer tes pá lyá zó a tel jes
vé tel árat az elõ írt ha tár idõ ben nem fi ze ti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) be kez dé se sze rin ti ár tár gya lás ra ke rül sor és az 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, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti.

Ered mény te len nek kell nyil vá ní ta ni a pá lyá za ti el já rást, ha a pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ aján la tot
nem ad tak be. A fel szá mo ló ered mény te len nek ér té ke li a pá lyá za ti el já rást ak kor is, ha az irány ár (becs ér ték) 50%-át el nem érõ össze -
gû ajánlatokat adtak be a vagyonelem tekintetében.

A pá lyá za to kat 2014. má jus 5-én 12 órá ig le het be nyúj ta ni a Kvan tál Kft. szék he lyén (1122 Bu da pest, Vá ros ma jor u. 74.), vagy
pos tai úton el jut tat ni ugyan er re a cím re. Az aján lat te võ fe le lõs sé ge, hogy a pos tai kéz be sí tés a ha tár idõ elõtt meg tör tén jen. Ezen idõ -
pon tot kö ve tõ en be ér ke zõ pá lyá za tok ér vény te le nek, azo kat a Kvan tál Kft. nem ér té ke li. A pá lyá za to kat zárt, (cég)jel zés nél kü li bo rí -
ték ban, az aláb bi meg je lö lés sel kell be nyúj ta ni: „2/2014/MILLERBER pályázat”.

A be nyúj tott pá lyá za tok fel bon tá sá ra köz jegy zõ je len lé té ben, a ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 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, amely nek ered mé nyé rõl a pá lyá zók pos tai
úton ér te sí tést kap nak. Az aján la to kat a ki író bi zal ma san ke ze li, azo kat csak az ajánlattevõ hozzájárulása esetén hozza nyilvánosságra.

A be ér ke zett aján la to kat a Kvan tál Kft., mint ki író ér té ke li, és dönt az aján la tok el fo ga dá sá ról. A ki író azt az aján la tot mi nõ sí ti elõ -
nyö sebb nek, amely ben a meg hir de tett va gyon tár gyak vo nat ko zá sá ban ma ga sabb vé tel ár sze re pel. A Cstv. 49/A. § (4) be kez dé se ér tel -
mé ben, 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) aján lat ese tén ár tár gya lás ra ke rül sor a
kiíró székhelyén az ajánlatok értékelésétõl számított 5 (öt) napon belül.

A be nyúj tott pá lyá za tok el bí rá lá sá tól szá mí tott há rom na pon be lül a ki író ér te sí ti az aján lat te võ ket a pá lyá zat ered mé nyes sé gé rõl.
A Kvan tál Kft. a nyer tes aján lat te võ vel a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ 30 (har minc) na pon be lül meg kö ti az adás vé te li szer zõ dést. Ezen
idõ tar tam alatt a nyer tes pá lyá zó az aján la tá hoz köt ve van. A nyer tes aján lat te võ nek a szer zõ dés ben kö te le zett sé get kell vál lal nia ar ra,
hogy az aján la ti biz to sí té kot meg ha la dó tel jes vé tel árat az adás vé te li szer zõ dés alá írá sá tól szá mí tott 60 (hat van) na pon be lül meg fi ze ti
a Kvan tál Kft. Pátria Takarékszövetkezet által vezetett 65100118-11356941 számú bankszámlára történõ átutalással.

A Cstv. 49/C. §-ának (2) be kez dé se sze rint az elõ vá sár lás ra jo go sult jo gát a nyil vá nos ér té ke sí té sen gya ko rol hat ja oly mó don, hogy
a vég le ge sen ki ala kult vé tel ár is me re té ben nyilatkozik vételi szándékáról.

Az adós az elõ vá sár lás ra jo go sul ta kat je len aján lat té te li fel hí vás sal ér te sí ti ar ról, hogy elõ vá sár lá si jo gu kat a ve võ ki je lö lés kor
(a pá lyá za tok köz jegy zõ je len lé té ben tör té nõ bon tá sa kor), ár tár gya lás tar tá sa ese tén az ár tár gya lá son, il le tõ leg azok idõpontjában és
azok helyszínén gya ko rol hat ják. Amennyi ben az elõ vá sár lás ra jo go sult a ve võ ki je lö lés idõ pont já ban (a pá lyá za tok köz jegy zõ je len lé -
té ben tör té nõ bon tá sa kor), il let ve az ár tár gya lás idõ pont já ban nem je le nik meg, vagy a ve võ ki je lö lés idõ pont já ban (a pá lyá za tok köz -
jegy zõ je len lé té ben tör té nõ bon tá sa kor), il let ve az ár tár gya lás idõ pont já ban meg je le nik, de a vé te li aján la tot tel jes kö rû en nem fo gad ja
el, vagy az adás vé te li szer zõ dést nem kö ti meg a pá lyá za ti fel hí vás ban megjelölt határidõn belül, azt úgy kell tekinteni, hogy
elõvásárlási jogával nem kíván élni.

A ki író tá jé koz tat ja a pá lyá zó kat, hogy a fen tebb rész le te sen meg je lölt fel szá mo lá si va gyon ér té ke sí té sé re a fel szá mo lá si el já rás ban 
az adós va gyon tár gya i nak nyil vá nos ér té ke sí té sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról, to váb bá a fel szá mo lás szám vi te li fel ada ta i ról
szó ló 225/2000. (XII. 19.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról szó ló 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2012. április 13-ától hatályos
rendelkezéseit kell alkalmazni.

* * *

A Kvan tál Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. (Cg.: [01 09 364827]; szék he lye: 1122 Bu da pest, Vá ros ma jor u. 74.; to váb bi ak ban: ki író),
mint a TER MO MAX Mû sza ki, fej lesz té si és Ke res ke del mi Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság „f. a.” (Cg.: [10 09 020490]; szék he -
lye: 3200 Gyön gyös, Kas sai u. 29.; fel szá mo ló biz tos: Ko ren Krisz ti na) a He ves Me gyei Bí ró ság 3. Fpk. 10-13-000346/5. szá mú vég -
zé sé vel ki je lölt 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 IL. tv. a Cstv. 49. §-ának (1) bekezdése,
valamint 49. §-a alapján az alábbi

2014/2. szá mú nyil vá nos pá lyá za ti fel hí vást

teszi közzé a TERMOMAX Kft. „f. a.” (továbbiakban: eladó) tulajdonát képezõ – a gazdálkodó gázkazánok gyártásával foglalkozott –,
alábbi vagyontárgyakat hirdeti eladásra a felszámoló.

1. Kész let

Srsz. Meg ne ve zés Net tó ár (Ft) Aján la ti biz to sí ték (Ft)

1. Kész ter mé kek 17 800 000   734 000

2. Ter me lé si al kat ré szek  5 000 000   250 000

3. Ter me lé si alap anya gok    880 000    44 000

4. Ga ran ci á lis vissza kül dött al kat ré szek  2 320 000   116 000

20. szám C É G K Ö Z L Ö N Y  [2014. április 17.] 574285


