
15 óra kö zött ke rül het sor a Kvan tál Kft. fel szá mo ló (1122 Bu da pest, Vá ros ma jor u. 74.) szék he lyén sze mé lye sen. 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 el 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 elõ -
vá sár lá si jo guk gya kor lá sá ról, úgy azt a Kvan tál Kft. fel szá mo ló úgy te kin ti, hogy az elõ vá sár lá si jo guk kal nem kí ván nak él ni.

Fel szá mo ló az aján la to kat 2014. au gusz tus 18-án 14 óra kor ke rül köz jegy zõ je len lé té ben bont ja fel.
A pá lyá zók a pá lyá za ti el já rás ered mé nyé rõl a bon tás tól szá mí tott 30 na pon be lül kap nak ér te sí tést.
Ha több kö zel 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 ér ke zik, a fel szá mo ló az em lí tett pá lyá zó -

kat ugyan ezen ha tár idõ ben hív ja meg nyil vá nos ár tár gya lás ra, ami nek nap ját e ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na pon be lül re kell ki tûz ni.
A fel szá mo ló az in gat lan-adás vé te li szer zõ dést a nyer tes pá lyá zó val 60 na pon be lül kö ti meg. A vé tel árat, il let ve an nak fog la lón fe -

lü li ré szét a nyer tes pá lyá zó át uta lás sal, szer zõ dés kö tés tõl szá mí tott 8 (nyolc) nap tá ri na pon be lül kö te les meg fi zet ni.
Az in gat lan-adás vé te li szer zõ dés ké szí té se, el len jegy zé se és az adás vé tel lel kap cso la tos föld hi va ta li el já rás so rán a fe le ket a fel szá -

mo ló val szer zõ dé ses jog vi szony ban ál ló ügy vé di iro da kép vi se li, a jo gi kép vi se lõ mun ka dí ját – mely az in gat la nok vé tel árá nak
0,5%-a – és az el já rás költ sé ge it a nyer tes pá lyá zó vi se li.

Fel szá mo ló az in gat la no kat a szer zõ dés kö tés tõl és a vé tel ár ma ra dék ta lan ki egyen lí té sé tõl szá mí tott 30 na pon fe lül ad ja a ve võ bir -
to ká ba. Fel szá mo ló az in gat la nok õr zé sé ért költ ség té rí tést szá mít fel, ha a ve võ a bir tok ba vé tel re sza bott ha tár idõt túl lé pi; en nek
össze ge az adóst ter he lõ õr zé si költ ség 110 (száz tíz) %-a.

A Kvan tál Kft. fel szá mo ló tá jé koz tat ja a pá lyá zó kat, hogy a je len pá lyá za ti fel hí vás ra a fel szá mo lá si el já rá sban 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. ren de let 2012. áp ri lis 13-ától ha tá lyos ren del ke zé se it kell
 alkalmazni.

* * *

A CO OP Sze ged Zrt. (Cg.: [06 10 000275]; 6721 Sze ged, Szent Ist ván tér 16.), mint a Be dõ FA-HÁZ Épí tõ ipa ri Szol gál ta tó és
Ke res ke del mi Kft. „f. a.” (Cg.: [14 09 303646]; 8700 Mar ca li, Nosz lo py u. 112.; adó szá ma: [11763495-2-14] ki je lölt fel szá mo ló ja,

nyil vá nos pá lyá za ton

értékesíti a kft. alábbi vagyonelemeit:

Sor szám Va gyon tárgy
meg ne ve zé se

Mennyi ség Áfa nél kü li
egy ség ár

(Ft)

Áfa nél kü li
ér ték
(Ft)

Aján la ti
biz to sí ték össze ge 

(Ft)

1.

Mar ca li, Nosz lo py u. 117. fe li szá mú,
Mar ca li bel te rü let, 2125/16. hrsz.-ú,
96 m2 te rü le tû és 2125/18. hrsz.-ú
4499 m2 te rü le tû te lep hely 1 iro da és
3 gaz da sá gi épü let be so ro lá sú in gat lan

1 80 000 000 80 000 000 2 400 000

2. Ru ha ne mû (kü lön lis ta sze rint) 1 5 326 583 5 326 583 266 329

3. Mo bil kész ház pa vi lon, 63,40 m2 alap te rü le tû 1 3 600 000 3 600 000 180 000

4.
GZC–337 frsz.-ú FORD Tran sit gép ko csi
km-óra ál lá sa: 620 378,
mû sza ki vizs ga: 2014. 03. 26.

1 900 000 900 000 45 000

5.

HLS–074 frsz.-ú PE U GE OT BO XER
tí pu sú sze mély gép ko csi,
km-óra ál lás: 479 075,
mû sza ki vizs ga: 2015. 03. 26.

1 900 000 900 000 45 000

6.
XJA–359 frsz.-ú U+V 750 után fu tó,
mû sza ki vizs ga: 2014. 10. 11.

1 180 000 180 000 9 000

7.
GJA–107 frsz.-ú Nis san Va net te Car go
sze mély gép ko csi, km-óra ál lás: 479 075,
mû sza ki vizs ga: 2014. 01. 19.

1 420 000 420 000 21 000

8.
JWV–359 frsz.-ú FORD Tran sit
te her gép ko csi, km-óra ál lás: 380 770,
mû sza ki vizs ga: 2013. 10. 16.

1 1 440 000 1 440 000 72 000

9. F-5. 350. gya lu gép 1 46 000 46 000 2 300

817116 C É G K Ö Z L Ö N Y  II. K Ö T E T  [2014. július 24.] 34. szám


