
Az aján lat te võ nek aján la tá ban 60 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
Kvan tál Kft. Pát ria Ta ka rék szö vet ke zet nél ve ze tett 65100118-11354358 szá mú szám lá já ra „LKW-Bá zis Kft. f. a. 2014/2. pá lyá zat
aján la ti biz to sí ték” köz le ménnyel kell meg fi zet ni. Az aján lat el fo ga dá sá val a meg fi ze tett aján la ti biz to sí ték össze ge – a létrejött
adásvételi szerzõdés alkalmazásában – foglalónak mi nõ sül. Nem jár vissza az aján la ti biz to sí ték a nyer tes pá lyá zó nak, ha a nyer tes
 pályázó a 60 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
 szerzõdés 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 visszautalja kamat nélkül az elbírálást követõ
nyolc munkanapon belül.

Az aján la to kat a ki író bi zal ma san ke ze li, azok bon tá sa a be nyúj tá si ha tár idõ utol só nap ját kö ve tõ hét 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 
a pá lyá zat bon tást kö ve tõ har minc 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
ajánlatot minõsíti elõnyösebbnek, amelyben magasabb vételár sze re pel. A Cstv. 49/A. § (4) be kez dé se ér tel mé ben több meg fe le lõ,
azo nos (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 bu da pes ti iro dá já ban (Bu da pest, Vá ros ma jor u. 74.) 
ár tár gya lás ra ke rül sor, mely nek idõ pont já ról a ki író írá sos ér té ke lést küld a pá lyá zat értékelését követõ három munkanapon belül.

A Cstv. 49/C. §-ának (3) 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. Az el adó val
szem ben fenn ál ló kö ve te lés be szá mí tá sá val nem le het ér vé nye sí te ni. Az elõ vá sár lá si jog gya kor lá sá ra 2014. szep tem ber 8-án 9 óra és
14 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 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 lent 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 igazolták, vagy nem nyilatkoznak az
elõvásárlási joguk gyakorlásáról, úgy azt a Kvantál Kft. felszámoló úgy tekinti, hogy az elõvásárlási jogukkal nem kívánnak élni.

Szer zõ dés kö tés re a pá lyá zat bon tást kö ve tõ 30 na pon be lül kerül sor.
A nyer tes pá lyá zó az aján la ti biz to sí té kon fe lü li vé tel árat a szer zõ dés kö tés tõl szá mí tott 30 (har minc) na pon be lül kö te les meg fi zet -

ni az adós nak ban ki át uta lás sal. A nyer tes pá lyá zó kö te les vi sel ni az adás vé te li szer zõ dés el ké szí té sé vel és a föld hi va ta li el já rás sal
kap cso lat ban fel me rü lõ ügyvédi munkadíjat és földhivatali eljárási díjat.

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. A ki író fenn tart ja ma gá nak azt a jo got, hogy
bár mely vé te li aján la tot el uta sít son. Ezen jog cí men sem a ki író val, sem az adós sal szem ben sem mi lyen jogcímen igény nem
érvényesíthetõ.

A ki író 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 rás ban az adós va gyon ele mei 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. április 13-ától hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

* * *

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.; to váb bi ak ban: ki író), mint a SYS TE MAX-AL FA Vál ság ke ze lõ és Ta nács adó Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény -
tár sa ság „f. a.” (Cg.: [01 10 046526]; szék he lye: 1093 Bu da pest, Köz rak tár u. 10. II. 2.; kép vi se li: Máhr né dr. Ka za recz ki Éva fel szá -
mo ló biz tos; to váb bi ak ban: adós), Fõ vá ro si Bí ró ság 39. Fpk. 01-13-006840/9. 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 lás ról szó ló 1991. évi XLIX. tör vény (továbbiakban: Cstv.) 49. §-ának (1) bekezdése, valamint a 49/A. §-a 
alapján az alábbi

2014/1. szá mú nyil vá nos pá lyá za ti fel hí vást

teszi közzé az adós tulajdonát képezõ alábbi eszközök értékesítése érdekében:

I. A Sys te max-Al fa Zrt. ér té ke sí tés re ke rü lõ tár gyi eszközei:

Sys te max-Al fa Zrt. tár gyi esz kö zei (Sze ged)

Sor szám Meg ne ve zés Mennyi ség
(db)

Net tó ár
(Ft)

1. Bur ne & E-light kom bi nált gép 3 8 030 890

2. Ca lo rie Cap su la 2 1 672 423

3. UV men tes bar ní tó be ren de zés 1 1 473 929

4. Re cep ci ós in for ma ti ka pult 1 593 294

5. Ter mi nál 1 755 969

6. Do ku men tum nyom ta tó 1 86 645

7. Be ren de zés cso mag 1 849 045

Mind össze sen: 13 466 536
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