
A meg fe le lõ pá lyá za ti aján la to kat a fel szá mo ló az ár aján la tok nagy sá ga, il let ve a fel té tel fü zet ben fog lal tak vál la lá sa alap ján
bí rál ja el.

Ki író fenn tart ja ma gá nak az ár aján lat-ja ví tó el já rás al kal ma zá sá nak jogát.
Amennyi ben va la mely aján la ti ár a leg ma ga sabb aján la ti ár 90%-át el éri, a fel szá mo ló a pá lyá zók kö zött – köz jegy zõ je len lé té -

ben – nyil vá nos ár tár gya lást tart. A be nyúj tott pá lyá za ti aján la to kat az ár tár gya lás esetét kivéve módosítani nem lehet.
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 pá lyá za tot a fel szá mo ló meg fe le lõ aján lat

hi á nyá ban eredménytelennek nyilváníthatja.
Az in gó sá gok 2014. de cem ber 10., va la mint 2014. de cem ber 18-án te kint he tõk meg elõ ze tes idõ pont-egyez te tést kö ve tõ en. Meg -

tekintési igé nyü ket leg ké sõbb két nap pal a meg je lölt idõ pontok elõtt név vel és te le fon szám mal jelezzék a felszámolónak.
To váb bi fel vi lá go sí tás sal Ko vács Zol tán fel szá mo ló biz tos [tel.: 06 (1) 413-0807] kész ség gel áll rendelkezésre.

* * *

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 PC MAS TER Iro da tech ni kai Kft. „f. a.” (Cg.: [06 09 006572]; szék hely: 6640 Csong rád, Vas út u. 34.; adó szá ma:
[11910460-2-06]; kép vi se li: Ser hokk Krisz ti án fel szá mo ló biz tos; to váb bi ak ban: adós) fel szá mo ló ja, a több ször mó do sí tott 1991. évi
XLIX. tör vény (a to váb bi ak ban: Cstv.) 49/A. §-a alap ján köz zé te szi a PC MAS TER Iro da tech ni kai Kft. „f. a.”

1/2014. szá mú nyil vá nos pá lyá za ti fel hí vást

az adós tulajdonában álló, alábbi vagyontárgyak vonatkozásában:
Az ér té ke sí ten dõ va gyon: ve gyes, kü lön fé le iro da szer-kel lé kek (to ne rek, fes ték sza la gok, fes ték pat ro nok, irat ren de zõk, gyors -

fûzõk) és fel sze re lé si tár gyak (irat meg sem mi sí tõ, fény má so ló, író asz tal, szekrények, papírbútorok stb.).
Irány ár: 200 000 Ft + áfa.
Bá nat pénz: 20 000 Ft (húsz ezer fo rint).
A pá lyá zat be nyúj tá sá val egy idõ ben kell meg fi zet ni az aján la ti biz to sí té kot a Kvan tál Kft. Pát ria Ta ka rék szö vet ke zet nél ve ze tett

65100118-11354554 szá mú szám lá já ra. Az át uta lás köz le mé nyé ben kér jük fel tün tet ni: „PC MASTER Kft. bánatpénz”.
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 óra.

 Eddig az idõ pon tig a ki író cí mé re tör té nõ pos tá zás sal vagy sze mé lye sen (vagy meg ha tal ma zott út ján) mun ka idõ ben na pon ta
a Kvantál  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: „PC MAS TER Kft. f. a. Pá lyá zat”. A pos tán fel adott pá lyá za tok el vesz té sé nek és ké se del mes be ér ke zé sé nek
koc ká za tát a pá lyá zó vi se li. Pos tai fel adás ese tén a cég jel zés nél kü li, fent meg je lölt fel irat tal el lá tott borítékot egy másik borítékban
kell megküldeni, amelyre a postai feladáshoz szükséges elemek felkerülhetnek.

A pá lyá za ton ter mé sze tes sze mé lyek, il let ve jog ké pes ség gel ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa sá gok és egyéb szer ve ze tek ve het nek részt,
kép vi se le ti jogosultság igazolása mellett.

Az aján lat nak tar tal maz nia kell:
– pá lyá zó ada tai,
– ma gán sze mély ese tén sze mé lyi iga zol vány, lak cím kár tya, adó iga zol vány másolata,
– egyé ni vál lal ko zó ese tén egyé ni vál lal ko zói iga zol vány, vagy jog sza bály sze rin ti igazolása,
– gaz da sá gi tár sa ság, il let ve egyéb szer ve zet ese tén 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 jogosult aláírási címpéldánya vagy hiteles másolata,

– aján lott vé tel árat,
– az aján la ti biz to sí ték kal nem fe de zett vé tel ár meg fi ze té sé nek kö te le zett sé gét a pá lyá za ti fel hí vás ban fog lal tak nak meg fe le lõ en

(fizetés módja, határideje),
– az aján la ti biz to sí ték meg fi ze té sé nek ere de ti, hi te les másolatát,
– aján la ti biz to sí ték vissza uta lá sá ra bank szám la szá mot,
– nyi lat ko za tot ar ra, hogy el fo gad ja-e a pá lyá zat ér té ke lé sé rõl e-ma il ben tör té nõ tá jé koz ta tást, amennyi ben igen, azt mi lyen e-mail 

címre kéri,
– nyi lat ko zatot ar ra vo nat ko zó an, hogy a meg hir de tett va gyon tár gyat meg te kin tet te, ál la po tát meg is mer te, a va gyon tárgy ál la po ta

tel jes kö rû en ismert a pályázó elõtt,
– an nak tu do má sul vé te lét, hogy az adós a va gyon tár gyak ér té ke sí té sé re irá nyu ló szer zõ dés ben a hi bás tel je sí tés bõl ere dõ kel lék -

sza va tos sá gi igé nye ket, kár té rí té si igényt teljes mértékben kizárja.
A pá lyá za tok bon tá sá ra köz jegy zõ je len lé té ben a ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 mun ka na pon be lül ke rül sor, amely rõl jegy zõ könyv

ké szül. A pá lyá za tok ki ér té ke lé se a bon tás után 10 mun ka na pon be lül tör té nik meg, mely nek ered mé nyé rõl a pályázók postai úton
értesítést kapnak.

A nyer tes pá lyá zó kö te les az ered mény hir de tést kö ve tõ 30 na pon be lül az adás vé te li szer zõ dést meg köt ni és a vé tel ár bá nat pénz zel
csök ken tett össze gét a szer zõ dés alá írá sát kö ve tõ 30 na pon belül átutalással megfizetni.

A va gyon szer zés sel kap cso la tos min den költ ség a pá lyá zót ter he li – ide ért ve a fi ze ten dõ adó kat és illetékeket.
Az áfa meg fi ze té sé re a 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) be kez dés g) pont ja az irány adó (for dí tott áfa).
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