
A fel szá mo ló 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 ese tén nyil vá nos ár tár-
gya lást tart, amely nek idõ pont já ról, he lyé rõl, sza bá lya i ról a bon tást kö ve tõ 3 mun ka na pon be lül ér te sí ti az érin tett aján lat te võ ket.
A bá nat pénz – nyer tes pá lyá zó ese té ben – be szá mí tás ra, a töb bi pá lyá zó nak pe dig az ered mény hir de tés nap já tól szá mí tott 8 na pon be-
lül vissza uta lás ra ke rül. Nem jár vissza és el ve szí ti az aján la ti biz to sí té kot a nyer tes pá lyá zó, ha a szer zõ dés az ér dek kö ré ben fel me rü -
lõ ok ból nem jön lét re, vagy a nyertes pá lyázó a vé telárat az elõ írt ha táridõben nem fi zeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) be kezdés
sze rin ti aján la tot te võ pá lyá zó a fel szá mo ló ál tal el ren delt ár tár gya lá son ne ki fel ró ha tó ok ból nem vesz részt.

Az elõ vá sár lás ra jo go sul tak ki zá ró lag a nyil vá nos pá lyá zat so rán él het nek ezen jo guk kal, amely re vo nat ko zó igé nyü ket kér jük elõ-
ze te sen írás ban be je len te 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.

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 esz kö zök 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 (30) 597-4847-es te le fon szá mon vagy a ser hokk@kvan tal.hu e-ma il cí men.

* * *

A VÁL SÁG ME NE DZSER Kft. (Cg.: [01 09 164088]; 1039 Bu dapest, Pe tõfi Sán dor u. 3.), mint a Veszprém Me gyei Törvényszék
4. Fpk. 19-11-000730/20. sz. vég zésével a DUB Ke res ke dõ ház Zrt. „f. a.” (Cg.: [19 10 500275]; 8200 Veszprém, Ara di vér tanúk
u. 3. I. em.; adó száma: [12046535-2-19]) fel számolója,

nyil vá nos pá lyá zat

keretében értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló cég következõ ingatlanát:
2131 Göd bel terület, 726. hrsz. (2131 Göd, Pes ti út 49.). A ki vett áru ház, ud var és la kás te rülete: 1901 m2.
A tu laj do ni lap III. ré sze az aláb bi be jegy zé se ket tar tal maz za:
– Bu da pest Bank Nyrt. ke ret biz to sí té ki jel zá log jog 130 000 000 Ft.
– Bu da pest Bank Nyrt. ke ret biz to sí té ki jel zá log jog 50 000 000 Ft.
– Bu da pest Bank Nyrt. egye tem le ges ke ret biz to sí té ki jel zá log jog 35 000 000 Ft.
– Bu da pest Bank Nyrt. egye tem le ges ke ret biz to sí té ki jel zá log jog 175 000 000 Ft.
– ANEST Hol ding Kft. elõ vá sár lá si jog.
– ANEST Hol ding Kft. vé teli jog.
– Göd Vá ros Ön kor mány za ta vég re haj tá si jog 9 315 930 Ft.
– Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal vég re haj tá si jog 24 058 562 Ft.
– Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség vég re haj tá si jog 61 553 609 Ft.
Irányára: 38 000 000 Ft.
Bánatpénz: 1 140 000 Ft.
A be nyúj tan dó pá lyá za tok nak tar tal maz ni uk kell az aján lat te võ ne vét, cí mét, gaz dál ko dó szer ve zet ese tén 30 nap nál nem ré geb bi

cég ki vo na tát, a cég be jegy zés re jo go sult sze mély alá írá si cím pél dá nyát, az ár egy ér tel mû meg ha tá ro zá sát, a fi ze tés mód ját, ami tör tén -
het uta lás sal, il let ve kész pénz ben is, az aján lat ér vé nyes sé gi ide jét, mely nem le het ke ve sebb, mint a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ
30 nap. A 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) be kezdés g) pont ja alap ján a vé teli ár utá ni áfát a ve võ fi zeti meg, ezért a meg ajánlott vé tel-
árat net tó ár ként vesszük fi gye lem be.

A pá lyá zók nak aján la ti biz to sí ték ként a bá nat pénzt a pá lyá zat be nyúj tás elõtt be kell fi zet ni a DUB Ke res ke dõ ház Zrt. „f. a.”
MAGNET Bank nál ve ze tett 16200120-18525656 szá mú bank szám lá já ra „DUB pá lyá zat” meg je lö lés sel.

A bá nat pénz ak kor te kint he tõ meg fi ze tett nek, ha azt a meg adott bank szám lán, a meg adott idõ pon tig jó vá ír ták.
Abá nat pénz a vé tel ár ba be szá mí tás ra ke rül, ered mény te len pá lyá zat ese tén az el bí rá lás tól szá mí tott 8 na pon be lül a pá lyá zó ré szé re 

vissza uta lás ra ke rül, mely re a fel szá mo ló ka ma tot nem fi zet.
A pá lyá za ti bo rí ték ra rá kell ír ni „DUB pá lyá zat”.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2014. szep tember 1. (hét fõ) 12 óra.
A pá lyá zat le adá sá nak he lye: 1039 Bu da pest, Pe tõ fi u. 3.
A pá lyá za to kat oly mó don kell pos tá ra ad ni, hogy azok a be ér ke zé si ha tár idõ ig a VÁL SÁG ME NE DZSER Kft.-hez meg ér kez ze -

nek, a ké se del mes pos tai kéz be sí tés kö vet kez mé nye a pá lyá zót ter he li.
A be ér ke zé si ha tár idõt kö ve tõ en ér ke zõ pá lyá za to kat a fel szá mo lók nem ve szik fi gye lem be.
Apá lyá za tok fel bon tá sa a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 3 na pon be lül köz jegy zõ je len lé té ben tör té nik. Apá lyá zók a nyil vá nos pá lyá -

zat ered mé nyé rõl a fel bon tás idõ pont já tól szá mí tott 5 mun ka na pon be lül ér te sí tést kap nak.
A nyer tes pá lyá zó val az adás vé te li szer zõ dést 15 na pon be lül meg köt jük.
Apá lyá zó a vé tel árat át uta lás sal vagy kész pénz be fi ze tés sel tel je sí ti leg ké sõbb az adás vé te li szer zõ dés meg kö té sé nek idõ pont já ig.
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