
A pá lyá za ton va ló rész vé tel fel té te le:
– Az áfa nél kül szá mí tott irány ár 5%-nak (10 000 000 Ft fe let ti irány ár nál 3%-nak) meg fe le lõ mér té kû aján la ti biz to sí ték le tét be he -

lye zé se a fel szá mo ló biz tos iro dá já ban a há zi pénz tár ba kész pénz ben, vagy át uta lás sal a pá lyá za ti tá jé koz ta tó sze rin ti bank szám la szám ra
(ez utób bi eset ben az át uta lás nak a pá lyá zat le a dá si ha tár idõ elõtt ket tõ nap pal meg kell ér kez nie a meg adott bank számlá ra).

– A pá lyá za ti biz to sí ték a vé tel ár ré szét ké pe zi, amely a szer zõ dés kö tés ese tén a vé tel ár ba be szá mí tás ra kerül.
– El vesz ti a biz to sí té kot azon pá lyá zó, aki nyer tes aján la ta ese tén az aján la ti kö tött ség ide jén be lül szer zõ dés kö tés re nem je le nik

meg, ide ért ve azt az ese tet is, ha az aján lat ban meg adott el ér he tõ sé gen a kiíró felhívásait nem veszi át.
– Nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá zó aján la tát a be adá si ha tár idõ tõl szá mí tott 60 na pig fenntartja.
– A szer zõ dés kö tés ha tár ide je a nyil vá nos ér té ke sí tés tõl szá mí tott leg fel jebb harminc nap.
A nyil vá nos ér té ke sí tés re meg hir de tett va gyon tár gyak ról szó ló rész le tes pá lyá za ti tá jé koz ta tó meg te kint he tõ – te le fo non elõ re

egyez te tett idõ pont ban – a fel szá mo ló (6725 Sze ged, Bol dog asszony sgt. 63.) iro dá já ban. A rész le tes pá lyá za ti tá jé koz ta tó ról – ké rés -
re – a fel szá mo ló másolatot állít ki, melynek költségtérítése: 5 000 Ft.

A pá lyá za tok nak tar tal maz ni uk kell töb bek kö zött a pá lyá zó fõbb ada ta it (jo gi sze mély ese tén 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tot,
cég jegy zés re jo go sult tiszt ség vi se lõ alá írá si cím pél dá nyát), az aján lott vé tel árat, kü lön fel tün tet ve az ál ta lá nos for gal mi adót is, a pá -
lyá za ti biz to sí ték be fi ze té sé nek iga zo lá sát, s a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatkozatot.

A meg hir de tett va gyon ele mek elõ ze tes idõ pont-egyez te tés alap ján meg te kint he tõk. [Ér dek lõd ni: 06 (62) 421-544-es telefon -
számon.]

A pá lyá za tot ki író fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy:
– meg fe le lõ aján la tok hi á nyá ban a pá lyá za tot ered mény te len nek nyil vá nít sa, s új pá lyá zat ki írá sá ról döntsön,
– a leg jobb aján la tot te võk kel to váb bi tár gya lá so kat foly tas son.
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.
Az ér té ke sí tés fel té te le:
– nyer tes pá lyá zat,
– vé tel ár meg fi ze té se.
A pá lyá za tok el bí rá lá sa so rán elõny ben ré sze sít jük azon pá lyá zót, aki vál lal ja az azon na li fizetést.
A vé tel ár meg fi ze té sé nek mód jai:
– azon na li kész pénz fi ze tés,
– ban ki át uta lás a szer zõ dés kö tést kö ve tõ nyolc na pon belül.
Ha több olyan aján lat ér ke zik, mely nek aján lott vé te lá ra leg fel jebb 10%-kal tér el egy más tól, ak kor nyil vá nos ár tár gya lás ra ke rül

sor. En nek fel té te le it a fel szá mo ló a dön tés ki hir de té se kor köz li az érin tet tek kel, me lyet kö ve tõ en a nyil vá nos ár tár gya lás ra is a döntés
kihirdetésekor kerül sor.

Az írá sos pá lyá za ti aján la to kat sze mé lye sen vagy meg ha tal ma zott út ján, zárt bo rí ték ban, „GAB-FA Bt. f. a. – PÁ LYÁ ZAT” jel igé -
vel a fel szá mo ló biz tos iro dá já ban (6725 Sze ged, Bol dog asszony sgt. 63.) a tit kár sá gon kell be nyúj ta ni, mely nek ha tár ide je 2014.
 november 3. (hét fõ) 12 óra.

A pá lyá za tok bon tá sa köz jegy zõ je len lé té ben tör té nik. A be ér ke zett aján la tok el bí rá lá sá ra, a dön tés ki hir de té sé re 2014. no vem -
ber 6-án (csü tör tök) 11 órai kez det tel ke rül sor, amely nek hely szí ne a felszámolóbiztos irodája.

Az el já rás ra vo nat ko zó, az 1991. évi IL. tv. (ún. csõd tör vény) 49/C. § (2) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ en az elõ vá sár lás ra
jo go sul tak e jo gu kat ezen idõ pont ban és hely szí nen gya ko rol hat ják ki zá ró la go san, ahol ebbéli jogosultságukat igazolniuk kell.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi fel vi lá go sí tást ad hét fõn ként 9 óra és 12 óra kö zött Ju hász Nor bert [tel.: 06 (62) 421-544].

* * *

A Kvan tál Gaz da sá gi Ta nács adó és Szol gál ta tó Kft. (Cg.: [01 09 364827]; szék hely: 1122 Bu da pest, Vá ros ma jor u. 74.), mint a
4 BE TÛ Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 169265]; szék hely: 1221 Bu da pest, Ke hely u. 14.; adó szá ma:
[10786699-2-43]; fel szá mo ló biz tos: Ser hokk Krisz ti án; fel szá mo lá si el já rás kez de te: 2013. szep tem ber 16.) fel szá mo lá si el já rá sa so -
rán a Fõ vá ro si Bí ró ság 34. Fpk. 01-12-001266/28. szá mú vég zés sel ki je lölt fel szá mo ló ja, a több ször mó do sí tott 1991. évi XLIX. tv.
(a továbbiakban: Cstv.) 49/A. §-a alapján

2014/4. szá mú nyil vá nos pá lyá za ti fel hí vás

útján értékesíti az adós társaság tulajdonában álló, alábbi készleteket:
– 6 rak lap kü lön bö zõ ze nés, mû so ros cd, dvd le me zek. Az áru kész let ré gi, lel tá ri lis ta nél kü li készlet.
Irány ár: 2 500 000 Ft (ket tõ mil lió-öt száz ezer fo rint) + áfa.
Bá nat pénz: 125 000 Ft (egy száz hu szon öt ezer fo rint).
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je a Cég köz löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 15. na pot kö ve tõ el sõ mun ka nap 12 órá ig

sze mé lye sen a fel szá mo ló Kvan tál Kft. (1122 Bu da pest, Vá ros ma jor u. 74.) iro dá já ba le het el jut tat ni a pá lyá za tot ket tõs, zárt, cég jel -
zés nél kü li bo rí ték ban. A bo rí ték ra rá kell ír ni: „4 BETÛ Kft. Pályázat”. Pos tai fel adás ese tén a pá lyá zat fel szá mo ló hoz tör té nõ be ér -
ke zés ide je a Cég köz löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 15. na pot kö ve tõ el sõ mun ka nap 12 óra. A pos tán fel adott pá lyá za tok
el vesz té sé nek és ké se del mes beérkezésének kockázatát a pályázó viseli.

A pá lyá za ton ma gyar és kül föl di ter mé sze tes sze mély, jo gi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ, va la mint jo gi sze mé lyi ség nél kü li társaság
vehet részt.
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