
A pá lyá zat nak tar tal maz nia 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 tot, a
cég jegy zés re jo go sult sze mély alá írá si cím pél dá nyát, a net tó aján la ti ár egy ér tel mû meg ha tá ro zá sát, a fi ze tés mód ját, az aján lat ér vé -
nyes sé gi ide jét, amely nem le het ke ve sebb, mint a benyújtási határidõt követõ 60 nap.

A pá lyá za tok fel bon tá sa köz jegy zõ je len lé té ben tör té nik, a pá lyá zók a nyil vá nos pá lyá zat ered mé nyé rõl értesítést kapnak.
Az ér vé nyes pá lyá za tok ér té ke lé se so rán az a pá lyá zat nye r, ame lyik a vé tel ár, a fi ze tés mód ja és a fi ze té si ha tár idõ, va la mint az

egyéb aján la ti fel té te lek szem pont já ból a fel szá mo ló ál tal el fo gad ha tó, legelõnyösebb ajánlatot tartalmazza.
A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja a jo got, hogy a pá lyá za tot ered mény te len nek nyil vá nít sa és új pá lyá zat ki írá sá ról döntsön.
Amennyi ben több meg fe le lõ, vagy a vé tel ár vo nat ko zá sá ban leg fel jebb 10%-k al el té rõ pá lyá zat ér ke zik, a pá lyá zat ki író ja nyil vá -

nos ár tár gya lást tar t, mely rõl az érdekelteket értesíti.
Az adás vé te li szer zõ dés meg kö té sé nek vég sõ idõ pont ja a pá lyá zat be ér ke zé sé nek vég sõ ha tár ide jét követõ 60 nap.
A Cstv. 49/C. § (1) és (2) be kez dé sei alap ján az in gat lan ra vo nat ko zó an elõ vá sár lá si jog gal ren del ke zõk a pá lyá za tok be nyúj tá sá ra

vo nat ko zó ha tár idõn be lül je lent he tik be elõ vá sár lá si szán dé ku kat, amely alap ján a pá lyá za ti el já rás ban vég le ge sen ki ala kult vé tel ár
ismeretében kell nyilatkozniuk a vételi szándékukról.

* * *

A Kvan tál Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. (Cg.: [01 09 364827]; szék he lye: 1122 Bu da pest, Vá ros ma jor u. 74.; to váb bi ak ban: mint
 kiíró), mint az OK NOP LUSZ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság „f. a.” (Cg.: [01 09 995071]; szék he lye: 1027 Bu da pest, Hor vát
u. 14–24. 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 IL. tv. (to váb bi ak ban: Cstv.) 49. §-ának
(1) bekezdése, valamint 49/A. §-a alapján az alábbi

2014/6. szá mú nyil vá nos pá lyá za ti fel hí vást

teszi közzé az OKNOPLUSZ Kft. „f. a.” (továbbiakban: eladó) tulajdonát képezõ alábbi vagyonelemek értékesítése érdekében.

I/A Nyí lás zá ró al kat részkész let
A gaz dál ko dó mû anyag nyí lás zá rók gyár tá sá val fog lal ko zott, az eh hez szük sé ges kü lön bö zõ al kat ré szek rak tár kész le tét hir de ti

eladásra a felszámoló.
Net tó in du ló ár: 4 000 000 Ft.
A kész let kö zött van le járt sza va tos sá gú tisz tí tó szer, en nek el szál lí tá sa is a ve võ fel ada ta.
A fel szá mo ló a rak tár kész le tet egy ben kí ván ja ér té ke sí te ni.
A rak tá ri kész let lis tá ja mun ka idõ ben, elõ re egyez te tett idõ pont ban meg te kint he tõ a fel szá mo ló He ves Me gyei Iro dá já ban (3200

Gyön gyös, Török Ignác u. 16.).

I/B Jár mû vek

Sorsz. Frsz. Gyárt mány Tí pus Gyár tá si év Lö ket tér fo gat
(cm3)

Üzem anyag In du ló ár (Ft)

1. LEC–542 VOLKSW PAS SAT 2009 1968 gá zo laj 1 950 000

2. LAT–237 OPEL VECT RA 2008 1910 gáz olaj 1 400 000

3. KTV–691 OPEL S-D/VAN 2008 1248 gáz olaj   900 000

Jár mû vek össze sen net tó in du ló ár: 4 250 000 Ft.

Az I/A és az I/B sor szá mú va gyon ele me ket a fel szá mo ló együt te sen kí ván ja ér té ke sí te ni, azok ra ki zá ró lag együt tes vé te li aján lat te -
he tõ. Az aján lat ban a pá lyá zó nak va gyon ele men ként kü lön kell meg je löl ni az ajánlott nettó vételárat.

Össze sen net tó in du ló ár: 8 250 000 Ft.
Aján la ti biz to sí ték össze ge: 412 500 Ft.

II. 9436. hrsz., Eger bel te rü let (3300 Eger, Ara di u. 5.)
Meg ne ve zés: ki vett be épí tet len te rü let

Meg ne ve zés Tér mér ték (m2)

Te lek 6418

– Eger Me gyei Jo gú Vá ros, He ves me gye szék he lye, az észak-ma gyar or szá gi ré gió egyik leg na gyobb te le pü lé se. Köz úton az
M3-as au tó pá lyán Bu da pest tõl 95 km-re van, köz úti és vas úti meg kö ze lít he tõ sé ge min den irány ból na gyon jó. Az in gat lan a vá ros dél -
nyu ga ti ré szén, La jos vá ros vá ros rész ben ta lál ha tó (sza bá lyos tég la lap ala kú te rü let ré sze ként kö zel négy zet ala kú), a 25-ös út ról kö ze -
lít he tõ meg. Az in gat lan környezetében üzletek, családi házas ingatlanok találhatóak.

– Ve ze ték jog: 67 m2 te rü let re a váz rajz és te rü let ki mu ta tás sze rint az ÉMÁSZ Há ló za ti Kft. ré szé re bejegyezve.
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