
A Kvan tál Kft. fel szá mo ló az ér té ke sí te ni kí vánt kö ve te lé sek alap já ul szol gá ló ira tok meg te kin té sé nek le he tõ sé gét biz to sít ja, elõ re
egyeztetett idõpontban.

Kap cso lat tar tó: Czeil in ger Mag dol na, +36 (1) 445-1250.

A pá lyá za ton ki zá ró lag kö ve te lé sek üz let sze rû vá sár lá sá ra – a PSZÁF vagy az MNB ál tal ki bo csá tott – en ge déllyel ren del ke zõ
pénz ügyi in téz mé nyek ve het nek részt.

Az aján lat nak tar tal maz nia kell:

– a pá lyá zó ada ta it,

 – a kö ve te lé sek üz let sze rû vá sár lá sá ra – a PSZÁF vagy az MNB ál tal ki bo csá tott – en ge dély másolatát;

 – a jog ké pes sé get iga zo ló, az il le té kes cég bí ró ság, il let ve köz jegy zõ ál tal ki ál lí tott vagy hi te le sí tett 30 nap nál nem ré geb bi cég -
ki vo nat, il let ve a nyil ván tar tás ba vé tel rõl szó ló 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lás, va la mint a cég jegy zés re, il let ve alá írás ra jo go sult alá -
írá si címpéldánya/aláírásmintája vagy annak hiteles másolata,

– az aján lott vé tel árat,

– az aján la ti biz to sí ték meg fi ze té sé nek iga zo lá sát,

– az aján la ti biz to sí ték vissza uta lá sá ra szol gá ló bank szám la szá mot,

– nyi lat ko za tot ar ra néz ve, hogy a pá lyá zó – nyer tes sé ge ese té re – a pá lyá zat be nyúj tá sá tól szá mí tott 60 (hat van) na pos aján la ti
kötöttséget vállal;

– nyi lat ko za tot ar ra néz ve, hogy a pá lyá zó – nyer tes sé ge ese tén – az adós fel szá mo ló ja ál tal ki je lölt, az aján la ti kö tött sé gen be lü li
idõ pont ban az adós fel szá mo ló ja ál tal ké szí tett szer zõ dést a kö ve te lé sek átruházása tárgyában megköti;

– nyi lat ko za tot, hogy a pá lyá zó – nyer tes sé ge ese tén – a vé tel árat a kö ve te lé sek át ru há zá sa tár gyá ban kö tött szer zõ dés meg kö té sé -
tõl szá mí tott (8) nyolc na pon be lül maradéktalanul megfizeti;

– nyi lat ko za tot ar ra, hogy az aján lat te võ el fo gad ja-e a pá lyá zat ér té ke lé sé rõl és az eset le ges ár tár gya lás idõ pont já ról és fel té te le i -
rõl e-ma il ben tör té nõ tá jé koz ta tást, amennyi ben igen, azt milyen e-mail címre kéri.

A pá lyá za to kat zárt, cég jel zés nél kü li bo rí ték ban „Ipa ri Épü let fej lesz tõ Kft. f. a. 2/2014. pá lyá zat” meg je lö lés sel kell le ad ni a ki író
(1122 Bu da pest, Vá ros ma jor u. 74.) iro dá já ban, vagy pos tai úton el jut tat ni a Kvan tál Kft. fel szá mo ló szék he lyére (1122 Bu da pest,
Város major u. 74.) úgy, hogy a kül de mény a pá lyá zatbe nyúj tá si ha tár idõ ig a Kvan tál Kft. fel szá mo ló szék he lyé re meg ér kez zen.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2014. ok tó ber 6-án 12 óra.

Az aján lat te võ nek aján la tá ban 60 na pos aján la ti kö tött sé get kell vál lal nia.

A be nyúj tott pá lyá za tok fel bon tá sá ra köz jegy zõ je len lé té ben, 2014. ok tó ber 6-án 14 óra kor ke rül sor a Kvan tál Kft. (1122 Bu da -
pest, Vá ros ma jor u. 74.) iro dá já ban. Az ér vé nyes pá lyá za tok ér té ke lé sé re és el bí rá lá sá ra köz vet le nül a pá lyá za tok fel bon tá sát kö ve tõ -
en, a pá lyá za ti ha tár idõ nap ján ke rül sor, ki vé ve, ha több kö zel azo nos ér té kû (a vé tel ár vo nat ko zá sá ban leg fel jebb 10%-kal el té rõ)
aján lat ér ke zik. Amennyi ben több kö zel azo nos ér té kû (a vé tel ár vo nat ko zá sá ban leg fel jebb 10%-kal el té rõ) aján lat ér ke zik, úgy a fel -
szá mo ló nyolc (nyolc) na pon be lül kö te les az em lí tett pá lyá zók kö zött nyil vá nos ár tár gya lást tar ta ni az érin tett pá lyá zók kö zött, mely -
nek idõ pont já ról és fel té te le i rõl a pá lyá zó kat írás ban ér te sí ti. A Kvan tál Kft. fel szá mo ló azt az aján la tot mi nõ sí ti elõ nyö sebb nek,
amely ben a meg hir de tett va gyon tár gyak vo nat ko zá sá ban ma ga sabb vételár szerepel.

A be nyúj tott pá lyá za tok el bí rá lá sá tól szá mí tott 3 (há rom) mun ka na pon be lül, il let ve ár tár gya lás ese tén az ár tár gya lás le zá rá sá tól
szá mí tott 3 (há rom) mun ka na pon be lül a Kvan tál Kft. ér te sí ti az aján lat te võ ket a pá lyá za tuk el bí rá lá sá ról. Az adós ne vé ben a Kvan tál
Kft. a nyer tes aján lat te võ vel a pá lyá zat el bí rá lá sát, il let ve az ár tár gya lás le zá rá sát kö ve tõ 30 (har minc) na pon be lül meg kö ti az adás -
vételi/en ged mé nye zé si szerzõdést.

A Kvan tál Kft. fel szá mo ló tá jé koz tat ja a pá lyá zó kat, hogy a je len pá lyá za ti fel hí vás ra a fel szá mo lá si el já rás ban az adós vagyon -
tárgyainak nyil vá nos ér té ke sí té sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról, to váb bá a fel szá mo lás szám vi te li fel ada ta i ról szó ló
225/2000. (XII. 19.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról szó ló 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 2012. áp ri lis 13-ától ha tá lyos ren del ke zé -
se it kell al kal maz ni.

* * *

A VA DÁSZ & PART NERS Kft. (Cg.: [01 09 266939]; 4400 Nyír egy há za, Hõ sök te re 13.; te le fon: 06 [42] 318-806) kép vi se le te,
mint az M-GRO UP-IN VEST Kft. (Cg.: [15 09 067305]; 4400 Nyír egy há za, Szeg fû u. 52.; adó szá ma: [12761197-2-15]) fel -
számolója,

pá lyá zat

útján megvételre ajánlja a gazdálkodó szervezet tulajdonában lévõ Nyíregyháza, Szegfû u. 52. fszt. 1. és fszt. 10. szám alatti társas -
házban elkülönített helyrajzi számon (2999/4/A/1. és 2999/4/A/9. hrsz.) szereplõ üzlet és garázs (egybenyitott) utcafronti üzletét
8 100 000 Ft + áfa vételáron.

(Az ér té ke sí tés kor az áfa meg ál la pí tá sa, meg fi ze té se a ha tá lyos áfa tör vény alap ján tör té nik.)

Az üz let tár sas ház alatt lé võ üz let és ga rázs egy be nyi tá sát kö ve tõ en ke rült ki ala kí tás ra, így bel sõ alap te rü le te 45 m2. A üz let szép -
ség sza lon ként mû kö dött. Az épí tés éve: 2006, a nyí lás zá rók mû anyag szer ke ze tû ek, hõ szi ge telt, a bel sõ tér 2008-ban ke rült ki ala kí -
tás ra. Fû té se, me leg víz-el lá tá sa kom bi cir kó gáz ka zán nal tör té nik, ra di á tor hõ le adók kal.
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