
A TI ZEK Fel szá mo ló, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Cg.: [01 09 729062]; 1211 Bu dapest, Réz mû u. 2–4.), mint a Fõ városi
 Törvényszék 8. Fpk. 01-11-010899/30. sz. vég zésével köz zétett THER MO NYÍ LÁS ZÁ RÓ Épí tõ és Sze re lõ Kft. „f. a.”
(Cg.: [01 09 966478]; 1115 Bu dapest, Bal lagi Mór u. 14. A ép.; adó szám: [11603281-2-43]; le velezési cím: 1756 Bu dapest, Pf. 59)
fel szá mo ló ja, dr. Me gay Ok táv felszámolóbiztos

nyil vá nos pá lyá zat

útján értékesítésre meghirdeti az alábbi vagyonelemeket:
Épü let asz ta los-ipa ri kész le tek (egye di mé re tû ab la kok, egye di mé re tû aj tók, ki lin csek, va sa la tok) 81 té tel szá mon, net tó 2 600 000 Ft

irány áron.
Aján la ti biz to sí ték: 130 000 Ft.
Az aján la ti fel té te le ket tar tal ma zó tá jé koz ta tó do ku men tá ció a fel szá mo ló nál meg te kint he tõ és 20 000 Ft + áfa/cso mag áron

megvásárolható.
A THER MO NYÍ LÁS ZÁ RÓ Épí tõ és Sze re lõ Kft. (1115 Bu da pest, Bal la gi Mór u. 14. A ép.) fel szá mo lá si el já rá sá nak kez de mé -

nye zé si idõ pont ja: 2011. október 25.
A pá lyá za ton va ló rész vé tel fel té te lei:
– Az írás ban be nyúj tott aján lat, mely nek tar tal maz nia kell a meg vá sá rol ni szán dé ko zott té tel(ek) aján lott vé tel árat, a fi ze tés mód-

ját, a fi ze té si fel té te lek re vo nat ko zó nyi lat ko za to kat, esetleg fedezetigazolást.
– A pá lyá zó fõbb ada ta it (sze mé lyi iga zol vány vagy 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat és alá írá si címpéldány).
– A meg vá sá rol ni kí vánt té tel irány árá nak a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 2. § (5) be kez dé se sze rint meg fe le lõ aján la ti

 biztosíték be fi ze té se THER MO NYÍ LÁS ZÁ RÓ Épí tõ és Sze re lõ Kft. „f. a.” ne vé re a fel szá mo ló nál pénz tá ri be fi ze tés sel, vagy a
THERMO NYÍ LÁSZÁRÓ Épí tõ és Sze relõ Kft. „f. a.” Erste Bank Zrt.-nél ve zetett 11600006-00000000-65330229 szá mú bank -
szám lá jára történhet legkésõbb az ajánlatbenyújtás idõpontjáig.

– A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ki ér te sí té sét kö ve tõ 15 na pon be lül ke rül sor szer zõ dés kö tés re.
– A pá 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-

pontjáig.
– A pá lyá za ton va ló rész vé tel nek nem fel té te le a cso mag meg vé te le.
Elõny ben ré szesül az a pá lyázó, aki az összes va gyonelemre egy cso magban tesz aján latot.
A vé te li aján la tot zárt bo rí ték ban, „THER MO NYÍ LÁS ZÁ RÓ PÁ LYÁ ZAT” meg je lö lés sel írás ban, leg ké sõbb a Cég köz löny ben va ló

meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap utá ni el sõ mun ka nap 12 órá ig kell be nyúj ta nia a ki je lölt fel szá mo ló szék he lyén, át vé te li el is mer vény
el le né ben, vagy bi zo nyí tott pos tai fel adás sal.

Az aján la tok bon tá sa és ér té ke lé se a pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide jé tõl szá mí tott 20 na pon be lül köz jegy zõ elõtt tör té nik. Az ér té ke -
sí tés re meg hir de tett va gyon be mu ta tá sát elõ ze tes ér te sí tés ese tén biz to sít juk, ar ról ké szült tá jé koz ta tó anyag a fel szá mo ló nál meg te -
kint he tõ. To váb bi in for má ci ót dr. Me gay Ok táv tól lehet kérni a 06 (30) 943-4216-os telefonszámon.

Az aján la ti biz to sí té kot (bá nat pénzt, nem ka ma to zik) ered mé nyes pá lyá zat ese tén a vé tel ár ba be szá mít juk, si ker te len pá lyá zók ré-
szére a be fizetett össze get vissza utaljuk. Az ered ményes, de szer zõdést nem kötõ pályázó a bánatpénzt elveszti.

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 pá lyá zók kö zött nyil vá -
nos ár tár gya lást tar tunk, mely nek fel té te le it az ár tár gya lás meg kez dé sét megelõzõen a felekkel közöljük.

A fel szá mo ló fel hív ja a tör vé nyen és szer zõ dé sen ala pu ló elõ vá sár lás ra jo go sul ta kat, hogy ezen jo gu kat a pá lyá za ti fel té te lek ben
meg ha tá ro zott idõ pon tig je lent sék be, meg je löl ve a pon tos igé nyü ket. Ér vé nyes pá lyá zat ese tén a szer zõ dé si fel té te lek elfogadásával
a nyertes pályázó helyébe lép.

Je len pá lyá za ti fel hí vás a fel szá mo ló szá má ra nem je lent ér té ke sí té si kö te le zett sé get. A fel szá mo ló fenn tart ja ma gá nak a jo got,
hogy a pos tai úton sé rül ten ér ke zett bo rí ték ese tén ér vény te len, va la mint meg fe le lõ aján lat hi á nyá ban az ér té ke sí tést részben vagy
egészben eredménytelennek nyilvánítsa.

* * *

A Kvan tál Gaz da sá gi Ta nács adó és Szol gál ta tó Kft. (Cg.: [01 09 364827]; szék helye: 1122 Bu dapest, Vá rosmajor u. 74.), mint a
Hun ga ri an Oil Re cyc ling Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Zrt. „f. a.” (Cg.: [01 10 043774]; szék hely: 1137 Bu dapest, Já szai Ma ri
tér 6. V. 34.; adó szá ma: [12358159-2-41]; fel szá mo ló biz tos: Ser hokk Krisz ti án; a fel szá mo lá si el já rás kez de te: 2014. ja nu ár 15.) fel-
szá mo lá si el já rá sa so rán a Fõ vá ro si Bí ró ság 12. Fpk. 01-13-003065/12. szá mú vég zés sel ki je lölt fel szá mo ló ja, a több ször módosított
1991. évi XLIX. tv. (a továbbiakban: Cstv.) 49/A. §-a alapján

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

útján értékesíti az adós társaság tulajdonában álló, alábbi ingatlanokat:

1. Kápolnásnyék, hrsz.: 1069., 1/1 tu lajdonban lé võ, 14 059 m2-es, ki vett ipar te lep meg ne ve zé sû, be épí tet len ingatlan.
– Vég re haj tá si jog: 22 707 210 Ft (hu szon ket tõ mil lió-hét száz hét ezer-ket tõ száz tíz fo rint) Ba logh Ág nes öbv. ál tal Schronk Já nos

Karen javára bejegyezve.
Irányár: 22 000 000 Ft (hu szonkettõmillió fo rint) + áfa.
Bá nat pénz: 660 000 Ft (hat száz hat van ezer fo rint).
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