
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 hirdethet ki.
A be ér ke zett aján la tok alap ján a fel szá mo ló ér té ke sí té si ver seny tár gya lást tart, amennyi ben a meg aján lott vé tel árak kö zöt ti el té rés

10%-on be lül van. En nek he lyé rõl, ide jé rõl, sza bá lya i ról írásban értesíti az ajánlattevõket.
A 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 fel hív ja az elõ vá sár lá si jog gal ren del ke zõk fi gyel mét, hogy a Cstv. 49/C. § (2) be kez dés alap ján e jo gu kat az aján la ti

fel té te lek tel je sí té sé vel a nyil vá nos ér té ke sí tés so rán, a nyil vá nos ered mény hir de tés hely szí nén és idõ pont já ban gya ko rol hat ják. Ered -
mény hir de tés: 2014. ok tó ber 10-én 11 óra 15 perc kor a fel szá mo ló Du al-Per fekt Kft. (9022 Gyõr, Liszt F. u. 37. fszt. 2.) telephelyén.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban fel vi lá go sí tás a 06 (31) 329-1511-es fe le fon szá mon kér he tõ 2014. szep tem ber 29. és 2014. ok tó ber 3.
kö zött 11 óra 11 óra és 30 perc között.

* * *

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.), mint az Ipa ri Épü let fej lesz tõ és In gat lan for gal ma zó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság „f. a.” (Cg.:
[20 09 070837]; 8900 Za la eger szeg, Ady End re u. 4. C lph. II. 5.; kép vi se li: Var sá nyi Ist ván fel szá mo ló biz tos, a  to váb bi ak ban: adós)
fel szá mo ló ja, a csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról szó ló 1991. évi XLIX. tör vény (a to váb bi ak ban: Cstv.) 49. §-a alapján
közzéteszi a 2/2014/Ipar i épületfejlesztõ számú

nyil vá nos pá lyá za ti fel hí vást

az adós alábbi vagyontárgyai vonatkozásában:

A Kvan tál Kft. fel szá mo ló a Cstv. 49. §-a alap ján ér té ke sí ti az adóst mint jo go sul tat meg il le tõ, az adós köny ve i ben sze rep lõ
– az adós fel szá mo lá sát meg elõ zõ en ke let ke zett – aláb bi, ki fe je zet ten bi zony ta lan meg tér ülé sû kö ve te lé se ket:

1. ve võk kel szem be ni kö ve te lé sek 19 142 100 HUF együt tes tõ ke összeg ben;

2. köl csön kö ve te lés 1 067 902 HUF tõ ke összeg ben;

3. egyéb kö ve te lé sek 2 426 648 HUF tõ ke összeg ben
azok járulékaival és az azokat biztosító mellékkötelezettségekkel, biztosítékokkal együtt (a továbbiakban együtt: követelések).

1.
A ve võ kö ve te lé sek hat jo gi sze méllyel szem ben áll nak fenn. A rész le tes ki mu ta tás, il let ve a szám lák a fel szá mo ló nál meg -

tekinthetõk.
A ve võk kö zül az egyik kö te le zett fel szá mo lás alatt áll, a fel szá mo lá si el já rás ban a hi te le zõi igény be je len tés re ke rült. A kö te le zet -

tel szem ben meg hir de tés re ke rü lõ bérletidíj-kö ve te lés sel együtt át ru há zás ra ke rül a kö te le zett ál tal bir tok ba nem vett va gyon tár gyak -
kal fel me rült tá ro lá si és õr zé si díj meg fi ze té sé re vo nat ko zó igény is, va la mint a kö te le zett fel szá mo lá si el já rá sá ban az adós által
megfizetett nyilvántartásba vételi díjra vonatkozó hitelezõi igény.

Egy má sik kö te le zet tel szem ben a kö ve te lést rész ben jo gi el já rás ban ér vé nye sí ti az adós, mely je len leg vég re haj tá si sza kasz ban
van. A je len pá lyá zat alap ján a nyer tes aján lat te võ vel tör té nõ szer zõ dés kö té sig be ér ke zõ tel je sí té sek a nyer tes aján lat te võ re át ru há zás -
ra ke rü lõ kö ve te lés össze gét csök ken tik.

2.
A köl csön kö ve te lés kö te le zett je a Hof fer Acél ön tõ Kft. „f. a.”, a fel szá mo lá si el já rás ban a hi te le zõi igény be je len tés re ke rült. A köl -

csön kö ve te lés sel együtt át ru há zás ra ke rül a Hof fer Acél ön tõ Kft. „f. a.” fel szá mo lá si el já rá sá ban az adós ál tal meg fi ze tett nyil ván tar -
tás ba vételi díjra vonatkozó hitelezõi igény is.

3.
Az egyéb kö ve te lés tar to zás át vál la lás ból ke let ke zett, kö te le zett je a Hof fer Acél ön tõ Kft. „f. a.”, a fel szá mo lá si el já rás ban a hi te le -

zõ igény be je len tés re ke rült. A tar to zását vál la lás ból ere dõ egyéb kö ve te lés sel együtt át ru há zás ra ke rül a Hof fer Acél ön tõ Kft. „f. a.”
fel szá mo lá si el já rá sá ban az adós ál tal meg fi ze tett nyilvántartásba vételi díjra vonatkozó hitelezõi igény is.

Fel szá mo ló a kö ve te lé se ket ki zá ró lag együt te sen, cso mag ban kí ván ja ér té ke sí te ni, azok együt tes irá nyá ra 2 500 000 HUF (ket tõ -
mil lió-öt száz ezer forint).

A kö ve te lé sek aján la ti biz to sí té ka: 125 000 Ft (egy száz hu szon öt ezer forint).
Az aján lat te võ nek az aján la ti biz to sí té kot át uta lás sal az Ipa ri Épü let fej lesz tõ és In gat lanfor gal ma zó Kft. „f. a.” Pát ria Ta ka rék szö -

vet ke zet nél ve ze tett 65100118-11391375 szá mú szám lá já ra „Ipa ri Épü let fej lesz tõ Kft. f. a. 2/2014. pá lyá zat aján la ti biz to sí ték” köz -
le ménnyel kell meg fi zet ni ak ként, hogy az leg ké sõbb az aján lat té te li ha tár idõ le jár tát meg elõ zõ mun ka na pon (2014. ok tó ber 3.)
jó vá írás ra ke rül jön a meg je lölt bank szám lán. A nyer tes aján lat te võ ál tal meg fi ze tett aján la ti biz to sí ték össze ge a lét re jött adás -
vételi/en ged mé nye zé si szer zõ dés al kal ma zá sá ban fog la ló nak mi nõ sül, az a vé tel ár ba be szá mít. A nyer tes aján lat te võn tú li to váb bi pá -
lyá zók ré szé re az aján la ti biz to sí té kot a Kvan tál Kft. fel szá mo ló a pá lyá zat ban meg je lölt szám lá ra – ka mat nél kül – vissza utal ja a
pá lyá za tok el bí rá lá sát – a Cstv. 49/A. § (4) be kez dé se sze rin ti ár tár gya lás ese tén az ár tár gya lás le zá rá sá nak nap ját – kö ve tõ
nyolc mun ka na pon be lül. Nem jár vissza az aján la ti biz to sí ték a nyer tes pá lyá zó nak, ha a nyer tes pá lyá zó 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 szer zõ dés meg kö té se/írás ba fog la lá sa a
nyer tes pá lyá zó nak fel ró ha tó, vagy a nyer tes pá lyá zó ér dek kö ré ben felmerült okból meghiúsul.
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