
Rész let fi ze té si le he tõ ség: nincs.
A szer zõ dés kö tés ha tár ide je:
A Kvan tál Kft. a nyer tes aján lat te võ vel a pá lyá zat el bí rá lá sát – az ér té ke lé si jegy zõ könyv EÉR rend szer ben tör tént meg je le né sét –

kö ve tõ 30 (har minc) na pon be lül meg kö ti az adás vé te li szer zõ dést. Ezen idõ tar tam alatt a nyer tes pá lyá zó az aján la tá hoz köt ve van.
Az aján lat te võ a szer zõ dés alá írá sa elõtt kö te les az EÉR ren de let 6. § (1) be kez dé sé nek b) pontjában meghatározott 1% jutalék
megfizetését igazolni.

A va gyon tárgy el szál lí tá sá nak, át vé te lé nek mód ja, ha tár ide je: a nyer tes ve võ nek – a vé tel ár tel jes össze gé nek ki egyen lí té se után –
hely szí ni be já rás sal, rész le tes át adás-át vé te li jegy zõ könyv vel történik a birtokba adás.

A 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 12. § (5) be kez dés sze rin ti rész le tes fel té te lek:
Ár aján la tot a szál lo dá ra gaz da sá gi tár sa sá gok és ter mé sze tes sze mé lyek egy aránt tehetnek.
Az aján lat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó ada ta it, 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);
– kö te le zett ség vál la lás az adás vé te li szer zõ dés el ké szí té sé vel és a föld hi va ta li el já rás sal fel me rü lõ ügy vé di mun ka díj és föld hi va -

ta li eljárási díj megfizetésére;
– 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 za tot 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 tárgy 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 be ér ke zett aján la to kat a Kvan tál Kft. mint ki író ér té ke li, és dönt az aján la tok el fo ga dá sá ról.
A ki író azt az aján la tot mi nõ sí ti elõ nyö sebb nek, amely ben a meg hir de tett va gyon tár gyak vo nat ko zá sá ban ma ga sabb vételár

szerepel.
A Cstv. 49/A. § (4) be kez dé se ér tel mé ben több meg fe le lõ, azo nos ér té kû (a 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 kerül sor.
A be nyúj tott pá lyá za tok el bí rá lá sá tól szá mí tott há rom na pon be lül a ki író ér te sí ti az aján lat te võ ket a pá lyá zat eredményességérõl.
A Kvan tál Kft. a nyer tes aján lat te võ vel a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ 30 (har minc) na pon be lül meg kö ti az adás vé te li szer zõ dést.

Ezen idõ tar tam alatt a nyer tes pá lyá zó az ajánlatához kötve van.
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/P14831/te te lek.pdf
Ügy szám: 6716

* * *

A Le as cen ter Kft. (Cg.: [01 09 671068]; szék hely: 1111 Bu da pest, Vak Bottyán út 3., le ve le zé si cím: 1111 Bu da pest, Vak Bottyán
út 3.), mint az S-ÉP SZER Kft. „f. a.” (Cg.: [13 09 112071]; szék hely: 2230 Gyöm rõ, Dó zsa György út 73/B) Pest Me gyei Bí ró ság
1. Fpk. 13-14-002282/4. sz. vég zé se ál tal ki je lölt felszámolója,

nyil vá nos pá lyá za ti fel hí vás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságait.
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/P17311
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: 2015. má jus 9. 00 óra 00 perc.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2015. má jus 31. 23 óra 00 perc.
Aján la ti biz to sí ték for má ja, meg fi ze té sé nek mód ja és határideje:
Az aján lat be nyúj tá sá ig át uta lás sal az MKB Bank Zrt.-nél nyi tott 10300002-25510908-00003285 szá mú fel szá mo lá si gyûj tõ szám -

lá ra S-ÉP SZER Kft. „f. a.” aján la ti biz to sí ték meg jegy zés sel kell meg fi zet ni, ki zá ró lag ban ki át uta lás sal. Egyéb be fi ze tést a pá lyá za -
ton kí vü li be fi ze tés nek mi nõ sít he ti a fel szá mo ló, és a felmerülõ költségeket a befizetõre háríthatja.
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