
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 vé te li/jog át ru há zá si szer zõ dést. A nyer tes pá lyá zó/le en dõ ve võ a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mí tott 30 na -
pon be lül ban ki át uta lás sal kö te les meg fi zet ni a va gyon ele mek aján la ti biz to sí té kon fe lü li vé tel árát.

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 -
elemeinek 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 SON TEN Pénz ügyi és Be fek te té si Ta nács adó Kft. (Cg.: [01 09 269376]; szék he lye: 1036 Bu da pest, Perc u. 8. 51. ép. IV. em.;
 korábbi szék hely: 1025 Bu da pest, Szép völ gyi út 52.), mint a Blue Hun ter Hol ding Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 725040]; szék he lye:
1193 Bu da pest, Ig ló u. 19.) adós felszámolója,

nyil vá nos pá lyá zat

útján értékesíti a 2010. május 3-án kérelmezett és 2011. március 31-én közzétett, 28. Fpk. 01-10-004217. ügyszámú, felszámolási
eljárás keretében az adós tulajdonát képezõ alábbi ingatlant.

In gat lan cí me: 6422 Tom pa, Sza bad föld ta nya út.
Ada tai:
– hrsz.: 2042/3. zárt kert,
– meg ne ve zé se: ki vett ben zin kút,
– te rü let: 3041 m2,
– tu laj do ni há nyad: 1/1.
In gat lan irá nyá ra: net tó 11 000 000 Ft.
Aján la ti biz to sí ték mér té ke: 330 000 Ft.
Az in gat lan tu laj do ni lap já nak „III. rész” fe je ze te az aláb bi be jegy zé se ket tartalmazza:
1. „vég re haj tá si jog 25 003 400 Ft adó tar to zás és já ru lé kai ere jé ig”, jo go sult: NAV Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz -

gatósága.
2. „ve ze ték jog, az in gat lan te rü le té bõl 12 m2 nagy sá gú te rü let re”, jo go sult: EDF DÉ MÁSZ HÁ LÓ ZA TI EL OSZ TÓ Kft.

(6720 Sze ged, Klauzál tér 1.).
A Cstv. 38. § alap ján a vég re haj tá si jog, el ide ge ní té si és ter he lé si ti la lom a fel szá mo lás kez dõ idõ pont já ban, a vissza vá sár lá si, vé te li 

jog és a zá log jog az ér té ke sí tés kor meg szû nik, így az in gat lan tehermentesen kerül értékesítésre.
Az in gat lan a va ló ság ban 54-es szá mú fõ út mel lett ta lál ha tó a tom pai ha tár át ke lõ tõl 500 mé ter re. Az in gat la non ben zin kút nak ki -

ala kí tott lé te sít mény ta lál ha tó. A ben zin kút je len leg üzemen kívüli állapotban van.
Az ér té ke sí tés re ke rü lõ in gat lan ról rész le tes tá jé koz ta tást ad és a meg te kin tést biz to sít ja: Cza gány Mi hály fel szá mo ló biz tos

[06 (30) 326-2760]. Az ér té ke sí tés re ke rü lõ va gyon tárgy a fel szá mo ló val tör tént elõ ze tes egyez te tést kö ve tõ en meg te kint he tõ a fel -
szá mo ló biz tos, vagy az általa meghatározott személy jelenlétében.

Az ér té ke sí tés re ke rü lõ in gat lan ra a fel szá mo ló kel lék sza va tos sá got nem vállal.
A pá lyá za tok be nyúj tá si (pos tá ra adá si) ha tár ide je: a Cég köz löny ben tör tént meg je le nést kö ve tõ 20. nap.
A ha tár na pon túl fel adott pá lyá zat nem ke rül el bí rá lás ra.
A pá lyá za to kat tér ti ve vé nyes le vél lel a fel szá mo ló SON TEN Kft. (1036 Bu da pest, Perc u. 8. 51. ép. IV. em.) cí mé re kér jük

megküldeni.
A pá lyá za tot a le vé len be lül egy má sik bo rí ték ban kell el he lyez ni, ame lyen „Blue Hun ter Kft. f. a. pá lyá zat” meg je lö lés sel kell el -

lát ni, más fel irat ne szerepeljen rajta.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– aján lat te võ ada ta it, ma gán sze mély ese tén sze mé lyi és lak cím iga zol vány, va la mint adó iga zol vány má so la tát, nem ma gán sze mély 

ese tén 30 na pon be lü li cég ki vo na tot, a kép vi se let re jogosult aláírási címpéldányát,
– az aján lott vé tel árat, meg fi ze té sé nek mód ját, 30 na pon be lü li ha tár idõ vál la lá sát (a vé tel ár meg fi ze té se csak pénz esz köz zel

történhet),
– a pá lyá za ti fel té te le ket el fo ga dó nyi lat ko za tot,
– nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá zó a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 30 na pig fenn tart ja ajánlatát,
– nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyázat nyer tes eként 30 na pon be lül szer zõ dést köt és vál lal ja an nak ügy vé di költ sé ge it (szer zõ dés -

kö tés vég sõ ha tár ide je: be nyúj tá si határidõt követõ 30. nap),
– aján la ti biz to sí ték meg fi ze té sé nek iga zo lá sát.
A pá lyá za ton tör té nõ rész vé tel fel té te le, hogy a pá lyá zó a pá lyá za ti ki írás ban fel tün te tett össze gû aján la ti biz to sí té kot meg fi zes se oly

mó don, hogy a pá lyá za ti ha tár idõ idõ pont já ig a SON TEN Kft. 10300002-20606189-00003285 szá mú szám lá já ra jó vá írás ra ke rül jön.
Ha a pá lyá za ti el já rás ered mény te len, az aján la ti biz to sí ték a köz jegy zõi bon tást kö ve tõ nyolc mun ka na pon be lül ka mat men te sen

visszafizetésre kerül.
Ha a pá lyá za ti el já rás ered mé nyes, az aján la ti biz to sí ték a nyer tes pá lyá zó nál a vé tel ár ba be szá mít, a töb bi pá lyá zó nak pe dig

nyolc mun ka na pon be lül ka mat men te sen visszafizetésre kerül.
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