
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 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 vánnak él ni.

Az el adó val szem be ni hi te le zõi kö ve te lé sek vé tel ár ba tör té nõ be szá mí tá sá ra nincs le he tõ ség, az in gat lan tu laj don ba adá sá nak fel té -
te le a tel jes vé tel ár meg fi ze té se.

A ki író fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy meg fe le lõ aján lat hi á nyá ban a pá lyá za tot ered mény te len nek nyil vá nít sa.
Az in gat la nok meg te kin té sé re a meg je le nést kö ve tõ en elõ ze tes idõ pont-egyez te tést kö ve tõ en van le he tõ ség. To váb bi in for má ció és

rész le tes pá lyá za ti tá jé koz ta tó kér he tõ a 06 (20) 295-4810-es te le fon szá mon vagy a ser hokk@kvan tal.hu e-ma il cí men.

* * *

A Kvan tál Gaz da sá gi Ta nács adó és Szol gál ta tó Kft. (Cg.: [01 09 364827]; szék hely: 1122 Bu dapest, Vá rosmajor u. 74.), mint a
4 BE TÛ Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 169265]; szék hely: 1221 Bu dapest, Ke hely u. 14.; adó száma:
[10786699-2-43]; fel szá mo ló biz tos: Ser hokk Krisz ti án; a fel szá mo lá si el já rás kez de te: 2013. szep tem ber 16.) fel szá mo lá si el já rá sa
so rán a Fõ vá ro si Bí ró ság 34. Fpk. 01-12-001266/28. szá mú vég zés sel ki je lölt fel szá mo ló ja, a több ször mó do sí tott 1991. évi XLIX. tv.
(a to vábbiakban: Cstv.) 49/A. §-a alap ján

2014/3. szá mú nyil vá nos pá lyá za ti fel hí vás

útján értékesíti az adós társaság tulajdonában álló, alábbi készleteket:
– 6 rak lap kü lön bö zõ ze nés, mû so ros CD-, DVD-le me zek. Az áru kész let ré gi, lel tá ri lis ta nél kü li kész let.
Irányár: 3 000 000 Ft (há rommillió fo rint) + áfa.
Bá nat pénz: 150 000 Ft (egy száz öt ven ezer fo rint).
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je a Cég köz löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 15. na pot kö ve tõ el sõ mun ka nap 12 órá ig

sze mé lye sen a fel szá mo ló Kvan tál Kft. (1122 Bu da pest, Vá ros ma jor u. 74.) iro dá já ba le het el jut tat ni a pá lyá za tot ket tõs, zárt, cég jel -
zés nél kü li bo rí ték ban. A bo rí ték ra rá kell ír ni: „4 BE TÛ Kft. Pá lyázat”. Pos tai fel adás ese tén a pá lyá zat fel szá mo ló hoz tör té nõ be ér -
ke zés ide je a Cég köz löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 15. na pot kö ve tõ el sõ mun ka nap 12 óra. A pos tán fel adott pá lyá za tok
el vesz té sé nek és ké se del mes be ér ke zé sé nek koc ká za tát a pá lyá zó viseli.

A pá lyá za ton ma gyar és kül föl di ter mé sze tes sze mély, jo gi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ, va la mint jo gi sze mé lyi ség nél kü li tár sa ság
ve het részt.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó ada ta it (név, szék hely, cég jegy zék szám, adó szám, kép vi se let re jo go sult ada ta it),
– ma gán sze mély ese tén a sze mé lyi iga zol vány, adó kár tya és lak cím kár tya fény má so la tát,
– tár sa ság ese tén a 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tot, alá írá si cím pél dányt vagy ügy véd ál tal el len jegy zett alá írás min tát,
– a meg vá sá rol ni kí vánt va gyon tárgy pon tos meg ne ve zé sét,
– az egy ér tel mû en meg ha tá ro zott vé te li árat és a fi ze tés mód ját, fel té te le it és a fi ze té si ha tár idõt,
– a pá lyá zat so rán az el já rás ra jo go sult sze mély meg ha tal ma zá sát,
– a pá lyá zat hoz csa tol ni kell a bá nat pénz be fi ze té sé nek iga zo lá sát.
Pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy:
– tu do má sul ve szi, hogy az el adó kel lék sza va tos sá got, il let ve ga ran ci át nem vál lal,
– mi ni mum 60 na pos aján la ti kö tött sé get vál lal.
A pá lyá zat be nyúj tá sá val egy idõ ben kell meg fi zet ni az aján la ti biz to sí té kot a 4 BE TÛ Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. „f. a.”

UniC re dit Bank Hun ga ry Zrt.-nél ve ze tett 10918001-00000069-63460000 szá mú szám lá já ra. Az át uta lás köz le mé nyé ben kér jük fel-
tün tet ni „4 BE TÛ Kft. bá nat pénz”.

A pá lyá za tok bon tá sá ra köz jegy zõ je len lé té ben, a ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 mun ka 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, mely nek ered mé nyé rõl a pá lyá zók pos tai úton ér-
te sí tést kap nak.

A nyer tes pá lyá zó kö te les az ered mény hir de tést kö ve tõ 30 na pon be lül az adás vé te li szer zõ dést meg köt ni, és a vé tel ár bá nat pénz zel 
csök ken tett össze gét a szer zõ dés alá írá sát kö ve tõ 30 na pon be lül át uta lás sal meg fi zet ni.

A va gyon szer zés sel kap cso la tos min den költ ség a pá lyá zót ter he li – ide ért ve a fi ze ten dõ adó kat és il le té ke ket.

818348 C É G K Ö Z L Ö N Y  II. K Ö T E T  [2014. augusztus 14.] 37. szám


