
A szer zõ dés kö tés ha tár ide je:
Szer zõ dés kö tés re a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ nyolc mun ka na pon be lül kerül sor. Az adás vé te li szer zõ dés el ké szí té sé vel és el len -

jegy zé sé vel szer zõ dõ fe lek a fel szá mo ló ál tal fog lal koz ta tott ügy vé det bíz zák meg. Az ügy vé di mun ka díj a vé tel ár 1% + áfát tartal -
mazó összeg, mi ni mum 40 000 Ft + áfa összeg, me lyet nyer tes pá lyá zat esetén a vevõ köteles megfizetni.

A va gyon tárgy el szál lí tá sá nak, át vé te lé nek mód ja, ha tár ide je:
A va gyon tárgy(ak) bir tok bavé te lé rõl ve võ a sa ját költ sé gén, a tel jes vé tel ár meg fi ze té sé tõl szá mí tott öt mun ka na pon be lül kö te les

gon dos kod ni. A tu laj don jo got szer zõ fél a nyil vá nos ér té ke sí té sen az adós sal mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.
A 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 12. § (5) be kez dés sze rin ti rész le tes fel té te lek:
Elekt ro ni kus Ér té ke sí té si Rend szer (EÉR) igény be vé te lé vel, elekt ro ni ku san, írás ban be nyúj tott aján lat nak az aláb bi a kat kell

tartalmaznia:
– a pá lyá zó ne vét, azo no sí tó ada ta it,
– cég ese tén egy hó nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tot, alá írá si cím pél dányt, 
– a meg vá sá rol ni kí vánt va gyon tárgy, va la mint a net tó vé te li ár egy ér tel mû meg je lö lé sé vel az aján lott fi ze té si fel té te le ket

vagyontárgyanként külön-külön,
– az aján la ti biz to sí ték be fi ze té sé nek iga zo lá sát,
– 60 na pos aján la ti kö tött ség vál la lá sát,
– az ügy vé di mun ka díj meg fi ze té sé re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lást,
– kö te le zett ség vál la ló nyi lat ko zat ar ra vo nat ko zó an, hogy adás vé te li szer zõ dés meg kö té se ese tén a ve võ az aján la ti biz to sí té kon

ve lül fenn ma ra dó vé tel árat a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül át uta lás sal, egy összegben megfizeti eladó részére,
– tu do má sul vé te li nyi lat ko zat ar ra vo nat ko zó an, hogy ha a 30 na pos fi ze té si ha tár idõ ered mény te le nül te lik el, az el adó eláll

a szerzõdéstõl.
A be ér ke zett aján la to kat a ki író ér té ke li. A ki író azt az aján la tot mi nõ sí ti elõ nyö sebb nek, amely ben ma ga sabb vé tel ár sze re pel.

A Cstv. 49/A. § (4) be kez dé se ér tel mé ben több meg fe le lõ, azo nos ér té kû (a net tó vé tel ár vo nat ko zá sá ban leg fel jebb 10%-kal el té rõ)
aján lat ese tén ár tár gya lás ra ke rül sor. Az ár tár gya lás ról az EÉR rend sze ré nek igény be vé te lé vel, üze net út ján ér te sí ti az on li ne
 ártárgyalás-fordulóról, an nak kez dõ és zá ró idõ pont já ról az ér de kel te ket. A ki író fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy a pá lyá za tot meg -
felelõ aján lat hi á nyá ban ered mény te len nek nyil vá nít sa és le zár ja. Ezen a jog cí men sem a ki író val, sem az általa képviselt felszámolás
alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthetõ.

A cég va gyon tár gyai egé sze ként tör té nõ ér té ke sí tés si ker te len sé ge ese tén az el já rást a fel szá mo ló mint ki író ered mény te len nek
nyilvánítja.

A fel szá mo ló hir det ménnyel kap cso la tos egyéb köz le mé nye. A ki író a kel lék sza va tos sá gért va ló fe le lõs sé get kizárja.
Az ér té ke sí tés re az áfa-tv. meg fe le lõ ren del ke zé sei az irányadók.
A fen ti va gyon tárgy ról ké szí tett ten der fü zet az aláb bi lin ken ér he tõ el:
https://eer.gov.hu/pa lya zat/P19499/te te lek.pdf
Ügy szám: 6715

* * *

A Kvan tál Kft. (Cg.: [01 09 364827]; szék hely: 1122 Bu da pest, Vá ros ma jor u. 74.; le ve le zé si cím: 1122 Bu da pest, Vá ros ma jor
u. 74.), mint a Vár szál ló Kft. „f. a.” (Cg.: [04 09 005583]; szék hely: 5700 Gyu la, Vár u. 1.) Gyu lai Tör vény szék
9. Fpk. 04-13-000238/13. sz. vég zé se ál tal ki je lölt fel szá mo ló ja, a Cég köz löny ben 2015. áp ri lis 23-án meg hir de tett pályázati
felhívásnak megfelelõen

nyil vá nos pá lyá za ti fel hí vás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét, vagy telephelye eszközeinek összességét.
A pá lyá zat ada tai:
A pá lyá za tok ki zá ró lag az Elekt ro ni kus Ér té ke sí té si Rend sze ren (EÉR) ke resz tül nyújt ha tók be: https://eer.gov.hu/pa lya zat/P14831
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: 2015. má jus 11. 08 óra 00 perc.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2015. jú ni us 2. 12 óra 00 perc.
Aján la ti biz to sí ték össze ge: 27 240 000 fo rint.
Aján la ti biz to sí ték for má ja, meg fi ze té sé nek mód ja és határideje:
A be nyúj tott aján lat ér vé nyes sé gé nek fel té te le az aján la ti biz to sí ték át uta lás sal tör té nõ meg fi ze té se a VÁR SZÁL LÓ Kft. „f. a.”

K&H Bank Zrt.-nél ve ze tett 10403136-31309800-00000000 szá mú bank szám lá já ra a „VÁR SZÁL LÓ pá lyá za ti biz to sí ték” köz le -
mény fel tün te té sé vel. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell az aján la ti biz to sí ték befizetésérõl szóló igazolás eredeti példányát.

Az aján la ti biz to sí ték kal kap cso la tos egyéb köz le mény:
Ha a pá lyá za ti el já rás ered mény te len, úgy az ered mény te len ség meg ál la pí tá sá tól szá mí tott nyolc mun ka na pon be lül az aján la ti biz -

to sí té kot vissza utal juk az ajánlattevõnek.
Amennyi ben a pá lyá za ti el já rás ered mé nyes, a ki író az aján la ti biz to sí té kot a nyer tes pá lyá zó nál a vé tel ár ba be szá mít ja, a töb bi pá -

lyá zó nak pe dig az aján la ti biz to sí ték az ered mény hir de tés nap já tól – a Cstv. 49/A. § (4) be kez dé se sze rin ti ár tár gya lás ese tén az ár tár -
gya lás ered mény hir de té se nap já tól – számított nyolc munkanapon belül visszautalja.
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