
A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– az aján lat te võ ne vét, cí mét, te le fon- és te le fax szá mát, gaz dál ko dó szer ve zet ese tén cég ki vo na tot és a cég jegy zés re jo go sult sze -

mély(ek) aláírási címpéldányát,
– az aján la ti kö tött ség ide jét, amely nem le het ke ve sebb, mint a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 90 nap,
– a szer zõ dés kö tés ha tár ide jé nek egy ér tel mû meg ha tá ro zá sát, amely nem le het ké sõb bi, mint a be nyúj tá si ha tár idõt követõ 90 nap,
– az aján la ti ár fi ze tés mód já nak (át uta lás/kész pénz) egy ér tel mû meg ha tá ro zá sát,
– az aján la ti ár fi ze té si ha tár ide jé nek egy ér tel mû meg ha tá ro zá sát, amely nem le het ké sõb bi, mint a szer zõ dés kö tés ha tár ide jét

követõ 90 nap,
– az (aján la ti biz to sí ték) bá nat pénz meg fi ze té sé nek iga zo lá sát,
– aján lat te võ nyi lat ko za tát, hogy a pá lyá za ti do ku men tu mok ban fog lal ta kat ma gá ra néz ve kö te le zõ nek tekinti és elfogadja.
A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban, „EK ÉPÍ TÕ Kft. f. a. PÁ LYÁ ZAT” meg je lö lés sel, írás ban, sze mé lye sen (8 és 15 óra kö zött) vagy pos -

tai úton kell el jut tat ni a fel szá mo ló cí mé re: 1143 Bu da pest, Bes nyõi u. 13. 9 órá tól 15 órá ig, vagy pos ta cí mé re: 1576 Bu da pest, Pf. 52.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Cég köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ 18. nap 15 órá ig beérkezõen.
Sze mé lye sen tör té nõ be adás ról a fel szá mo ló át vé te li el is mer vényt ad ki.
A pá lyá zat bon tá sa a be ér ke zést kö ve tõ 10 na pon be lül köz jegy zõ je len lé té ben történik.
A fel szá mo ló a köz jegy zõi bon tást kö ve tõ en 10 na pon be lül ér té ke li a pá lyá za to kat, és az ér té ke lés ered mé nyé rõl a bon tást kö ve tõ

leg ké sõbb 20 na pon be lül a pályázókat írásban értesíti.
A szer zõ dés kö tés re meg ha tá ro zott ha tár idõ a be nyúj tá si ha tár idõt követõ 90 nap.
Nyer tes pá lyá zó az esz kö zök el szál lí tá sá ról sa ját költ sé gén kö te les gon dos kod ni a tel jes vé tel ár ki fi ze té sét kö ve tõ 10 na pon be lül.

Ha nyer tes pá lyá zó a fen ti ha tár idõt túl lé pi, a fel szá mo ló az esz kö zök tá ro lá sá ért na pi 10 000 Ft össze gû költ ség té rí tést szá mol fel,
amit a nyertes pályázó köteles megfizetni.

Ha 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 ér ke zik, a fel szá mo ló a pá lyá zók
kö zött nyil vá nos ár tár gya lást tart, mely nek fel té te le it az ár tár gya lás meg kez dé sét megelõzõen közli a felekkel.

Amennyi ben az ér vé nyes pá lyá za tok kö zött 10%-nál na gyobb a meg aján lott ár kü lönb ség, a fel szá mo ló dönt het úgy, hogy az aján -
lat te võk kö zött zárt kö rû ártárgyalást tart.

A fel szá mo ló 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, és új pá lyá za tot írhat ki.
Az ered ményt elen pá lyá zók ré szé re a fel szá mo ló a be fi ze tett aján la ti biz to sí ték (bá nat pénz) össze gét az ered mény ki hir de té sét kö -

ve tõ nyolc mun ka na pon belül visszautalja.
Az aján la ti biz to sí ték (bá nat pénz) nem ka ma to zik, de költ ség sem ke rül fel szá mí tás ra; a nyer tes pá lyá zó nál a vé tel ár ba be -

számításra kerül.
Ha a szer zõ dés a ve võ ér dek kö ré ben fel me rü lõ ok ból nem jön lét re, a ve võ az aján la ti biz to sí ték (bá nat pénz) tel jes összegét

elveszíti.
Az elõ vá sár lás ra jo go sul tak a pá lyá zat le adá sá nak ha tár ide jé ig je lent he tik be elõ vá sár lá si szán dé ku kat a Cstv.-ben meg ha tá ro zott

mó don és fel té te lek kel, jo go sult sá guk igazolásával együtt.
Ha a szer zõ dés a ve võ ér dek kö ré ben fel me rü lõ ok ból nem jön lét re, a ve võ az aján la ti biz to sí ték (bá nat pénz) tel jes összegét

elveszti.
Az elõ vá sár lás ra jo go sul tak a pá lyá zat le adá sá nak ha tár ide jé ig je lent he tik be elõ vá sár lá si szán dé ku kat a Cstv.-ben meg ha tá ro zott

mó don és fel té te lek kel, jo go sult sá guk igazolásával együtt.

* * *

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 SIG NET Kó do ló Szisz té mák Ke res ke del mi Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság
„f. a.” (Cg.: [20 09 061229]; szék he lye: 8800 Nagy ka ni zsa, Csá nyi Lász ló u. 2.; kép vi se li: Máhr né dr. Ka za recz ki Éva fel szá mo ló biz -
tos; a to váb bi ak ban: adós) Za la eger sze gi Tör vény szék 9. Fpk. 20-13-020412/10. 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,

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

teszi közzé az adós tulajdonát képezõ alábbi ingatlan értékesítése érdekében:
In gat lan ada tai:
Nagy ka ni zsa bel te rü let 2183. hrsz. alat ti, ki vett la kó ház, iro da, ud var el ne ve zé sû in gat lan, amely ter mé szet ben a Nagy ka ni zsa,

Csá nyi Lász ló u. 2. szám alatt található.
Az in gat lan hoz tar to zó te lek te rü le te 434 m2, a fel épít mény alap te rü le te 246 m2.
Az in gat lan iro da ként, va la mint rak tár ként üze melt.
Tu laj do ni lap III. ré szé ben fel tün te tett be jegy zé sek, fel jegy zé sek: az in gat lan jel zá log gal ter helt, va la mint ön ál ló szö ve ges be jegy -

zés rang hellyel va ló ren del ke zés jo gá ról tör té nõ le mon dás ténye látható a tulajdoni lapon.
Az in gat lan brut tó in du ló ára: 19 200 000 Ft.
Aján la ti biz to sí ték: 750 000 Ft.
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