
Az aján lat te võ nek aján la tá ban 30 na pos aján la ti kö tött sé get kell vál lal nia. Az aján lat te võ nek az aján la ti biz to sí té kot át uta lás sal a
Csé pány és Tár sai Kft. „f. a.” CIB Bank Zrt. gyön gyö si fi ók já nál ve ze tett 10700299-04113403-51100005 szá mú szám lá já ra
„Csépány  és Tár sai Kft. f. a. 2014/3. pá lyá zat aján la ti biz to sí ték” köz le ménnyel kell meg fi zet ni, meg je löl ve a pá lyáz ni kí vánt va gyon -
elem hir de té si sor szá mát. Az aján lat el fo ga dá sá val a meg fi ze tett aján la ti biz to sí ték össze ge – a lét re jött adás vé te li szer zõ dés al kal ma -
zá sá ban – fog la ló nak mi nõ sül. Nem jár vissza az aján la ti biz to sí ték a nyer tes pá lyá zó nak, ha az a 30 na pos aján la ti kö tött ség
idõ tar ta ma alatt az aján la tát vissza von ja, vagy – ár tár gya lá son kí vül – mó do sít ja, vagy ha a szer zõ dés írás ba fog la lá sa a ve võ nek fel ró -
ha tó vagy a ve võ ér dek kö ré ben fel me rült ok ból meg hi ú sul. A nem ered mé nye sen pá lyá zó ré szé re az aján la ti biz to sí té kot a fel szá mo ló
a pá lyá zat ban meg je lölt szám lá ra vissza utal ja ka mat nél kül az el bí rá lást kö ve tõ nyolc mun ka na pon belül.

Az aján la to kat a ki író bi zal ma san ke ze li, azok bon tá sa a be nyúj tást kö ve tõ ti zen öt na pon be lül köz jegy zõ je len lé té ben tör té nik, to -
váb bá azo kat a ki író csak az aján lat te võ hoz zá já ru lá sa ese tén hoz za nyil vá nos ság ra. A be ér ke zett aján la to kat a ki író nyolc mun ka na -
pon be lül ér té ke li, és ve võ ki je lö lés út ján 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, mely ben
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 a ki író He ves megyei iro dá já ban (Gyön gyös, Tö rök Ig nác u. 16.) ár tár gya lás ra ke rül sor, mely nek
idõ pont já ról a ki író írá sos ér te sí tést küld a pá lyá za tér té ke lést követõ három munkanapon belül.

A Cstv. 49/C. §-ának (3) be kez dé se sze rint va la mennyi elõ vá sár lás ra jo go sult (ide ért ve a szer zõ dé sen és a jog sza bá lyon ala pu ló
elõ vá sár lá si jog jo go sult ját is) a nyil vá nos ér té ke sí té sen gya ko rol hat ja elõ vá sár lá si jo gát. Az elõ vá sár lás ra jo go sul tak az elõ vá sár lá si
jo gu kat 2014. au gusz tus 8-án 9 óra kor a Kvan tál Kft. fel szá mo ló He ves Me gyei Iro dá ja (3200 Gyön gyös, Tö rök Ig nác u. 16.) te lep he -
lyén, sze mé lye sen gya ko rol hat ják. Az elõ vá sár lás ra jo go sul tak kö te le sek elõ vá sár lá si jo guk nak fenn ál lá sát iga zol ni. A fen ti idõ pont -
ban és hely szí nen meg je lent elõ vá sár lás ra jo go sul tak kal a Kvan tál Kft. fel szá mo ló köz li az el fo ga dott vé te li aján la tot. Az elõ -
vá sár lás ra jo go sult a meg is mert vé te li aján lat is me re té ben kö te les nyi lat koz ni, hogy él ni kí ván-e az elõ vá sár lá si jo gá val. Amennyi ben
az elõ vá sár lás ra jo go sul tak a fent meg je lölt idõ pont ban és hely szí nen nem je len nek meg, vagy meg je len nek, de az elõ vá sár lá si jo guk
fenn ál lá sát nem iga zol ták, vagy nem nyi lat koz nak az elõvásárlási joguk gyakorlásáról, azt a Kvantál Kft. felszámoló úgy tekinti, hogy 
az elõvásárlási jogukkal nem kívánnak élni.

Szer zõ dés kö tés idõ pont ja a pá lyá zat bon tást kö ve tõ 30 na pon be lül.
Vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ja a szám la meg kül dé sét kö ve tõ en át uta lás sal ti zen öt napon belül.
A ki író a pá lyá za tot meg fe le lõ aján lat hi á nyá ban ered mény te len nek nyil vá nít hat ja. Ezen jog cí men sem a ki író val, sem az el adó val

szem ben sem mi lyen jog cí men igény nem ér vé nye sít he tõ.
A hir det mény re a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let ren del ke zé sei vo nat koz nak.

* * *

A Nem ze ti Re or ga ni zá ci ós Non pro fit Kft. (Cg.: [01 09 994411]; szék hely: 1133 Bu da pest, Po zso nyi út 56.), mint a MAL Ma gyar
Alu mí ni um Ter me lõ és Ke res ke del mi Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság „f. a.” (Cg.: [01 10 047671]; 1012 Bu da pest,
 Logodi u. 34/B III. 1.; ré gi cí me: 8400 Aj ka, Gyár te lep, 598/15. hrsz.; fel szá mo lá si el já rás kez de te: 2013. feb ru ár 27.) Veszp rém
 Megyei Bí ró ság 6. Fpk. 19-12-000704/24. számú végzésével kijelölt fel szá mo ló ja,

nyil vá nos pá lyá zat

útján egyben értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képezõ eszközöket, a külsõ vörösiszap tározón található
vörösiszap kivételével 17 milliárd Ft nettó ajánlati áron, 170 millió Ft bánatpénz megfizetése mellett.

A fel szá mo ló egy be ni aján lat hi á nyá ban az ér té ke sí té si el já rást to vább foly tat ja az aláb bi va gyo ni ele mek re néz ve:

I. Aj kai fi ók te lep ter me lõ és ter me lést ki szol gá ló va gyon ele mei és üzletrészek
Az aj kai fi ók te lep alább meg hir de tett va gyon ele me i nek meg sza kí tás nél kü li üzem mód ban tör té nõ mû köd te té sé vel az adós tár sa ság 

je len leg is ter me lõ te vé keny sé get foly tat. Egyes üze mek, üzem ré szek le ál lí tás ra ke rül tek, de üzem be he lyez he tõk. Az üzem be he lye -
zés hez szük sé ges en ge dé lyek be szer zé se a ve võ fel ada ta.

Amennyi ben a va gyon ele met kör nye ze ti kö te le zett ség ter he li, a ve võ ez zel a te her rel vá sá rol ja meg a va gyon ele met. A kör nye ze ti
ká rok tól tör té nõ te her men te sí tés a ve võ fel ada ta és kö te le zett sé ge, a fel szá mo ló ezért kötelezettséget nem vállal.

Va gyon elem meg ne ve zé se Net tó vé tel ár
(E Ft)

Bá nat pénz
(E Ft)

I/1. A tim föld gyár ter me lõ üze me i nek esz kö zei
Halim ba III. „bá nya üzem mel”

6 000 000 80 000

I/2. Alu mí ni um öt vö zet gyár tó üzem 300 000 9 200

I/3. MAL neg ro d. o. * 1 500 75

I/4. MAL Pro duct SRL 30 000 900

I/5. MAL De utsch land GmbH 6 000 300

I/6. MTMG Lo gisz ti kai Zrt. ** 6 000 300

I/7. Rud ni ci Bok si ta Jaj ce d.d. *** 150 000 4 500
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