
Az áfá ra a vo nat ko zó jog sza bá lyok az irány adó ak, a pá lyá za ti irány árak az áfát nem tar tal maz zák. A pá lyá zók net tó ér té ken pá lyáz -
hat nak.

A va gyon tár gyak gyor san rom ló/kü lön le ges ke ze lést igény lõ/cse kély ér té kû: nem.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: 2015. jú li us 24. 12 óra 00 perc.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2015. au gusz tus 10. 12 óra 00 perc.
A pá lyá za tok ki zá ró lag az Elekt ro ni kus Ér té ke sí té si Rend szeren (EÉR) ke resz tül nyújthatók be.
Aján la ti biz to sí ték for má ja, meg fi ze té sé nek mód ja és ha tár ide je: a bá nat pénzt a Bio-Li fe 2000 Zrt. „f. a.” Ober bank AG Magyar -

országi Fi ók te le pé nél ve ze tett 18400010-03825977-60100017 szá mú bank szám lá já ra kell be fi zet ni úgy, hogy az összeg a pá lyá za tok
benyúj tásának ha tár ide jé ig a bankszámlára meg kell, hogy érkezzen.

Az aján la ti biz to sí ték kal kap cso la tos egyéb köz le mény: az át uta lá si bi zony la tot a be nyúj tott pá lyá zat hoz mellékelni kell. A be fi ze -
ten dõ bá nat pénz (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 az uta lás ju ta lé ká val csök kent ve
az ered mény hir de tés tõl szá mí tott nyolc mun ka na pon belül visszafizetésre kerül.

Az aján la ti biz to sí té kot a nyer tes pá lyá zó ak kor veszt he ti el, ha ér dek kö ré ben fel me rü lõ ok ból a szer zõ dés nem jön lét re, vagy
a vételárat  az elõ írt ha tár idõ ben nem fi ze ti meg. El ve szí ti a bá nat pénzt az a pá lyá zó is, aki a fel szá mo ló ál tal el ren delt elekt ro ni kus
 ártárgyaláson ne ki fel ró ha tó okból nem vesz részt, vagy ajánlatától visszalép.

A vé tel ár ba tör té nõ be szá mí tást a tör vény ki zár ja.
Az ér té ke sí tés re ke rü lõ va gyon tár gyak után kel lék sza va tos sá got és ga ran ci át nem vállalunk.
A meg hir de tett va gyon ele mek meg te kin té sé nek he lye: Sü meg; idõ pont ja: a fel szá mo ló val tör té nõ elõ ze tes egyez te tést kö ve tõ en

[Ko csis Ben ce; (06 (30) 418-4321].
Vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ja, ha tár ide je: a vé tel ár tel jes össze gét a Bio-Li fe 2000 Zrt. „f. a.” Ober bank AG Ma gyar or szá gi Fi ók -

te le pé nél ve ze tett 18400010-03825977-60100017 szá mú bank szám lá já ra kell át utal ni, legkésõbb 2015. október 8-áig.
Rész let fi ze té si le he tõ ség: nincs.
A szer zõ dés kö tés ha tár ide je: a nyer tes pá lyá zó val a szer zõ dést az ered mény hir de tés tõl szá mí tott tíz mun ka na pon be lül kö ti meg

a fel szá mo ló a rész le tes pá lyá za ti kiírásban foglaltak szerint.
A bir tok ba adás ra ki zá ró lag a tel jes vé tel ár ki fi ze té sé nek idõ pont ja után kerülhet sor.
Elõnyt él vez az a pá lyá zó, aki az összes va gyon elem re ér vé nyes vé te li aján la tot tesz.
Az aján lat be nyúj tá sa kor pá lyá zó nak nyi lat ko za tot kell csa tol ni an nak el fo ga dá sá ról, hogy az in gat lan-adás vé te liszer zõ dés

 elkészítésében a fel szá mo ló szer ve zet ál tal meg je lölt ügy véd jár el, aki nek az ügy vé di mun ka dí ja a vég le ge sen ki ala kult brut tó vé tel ár
1%-a + áfa, de leg alább 40 000 Ft + áfa, mely költséget a vevõ viseli.

A 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 12. § (5) be kez dés sze rin ti rész le tes fel té te lek:
Az írá sos aján lat az Elekt ro ni kus Ér té ke sí té si Rend sze ren (EÉR) ke resz tül, elekt ro ni ku san nyújt ha tó be (www.eer.gov.hu).
A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó fõbb ada ta i nak be mu ta tá sát, tár sa ság ese tén 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tát, a meg -

aján lott té te les vé tel árat az áfa meg je lö lé sé vel, a vé tel ár fe de ze té nek iga zo lá sát és a fi ze té si ha tár idõt (ami nem le het hosszabb 60 nap -
nál a pá lyá zat be a dás idõ pont já tól szá mít va), va la mint a bá nat pénz be fi ze té sé nek iga zo lá sát. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell to váb bá
azt a nyi lat ko za tot, mely sze rint a pá lyá zat a rész le tes pá lyá za ti ki írás ban fog lal ta kat megismerte és elfogadja. A pályázatban legalább
60 nap ajánlati kötöttséget kell vállalni.

Az el bí rá lás szem pont ja az aján lott vé tel ár nagy sá ga.
A pá lyá za ti el já rás ból ki zá rás ra ke rül az ér té ke sí tés bõl jog sza bály alap ján ki zárt sze mély vagy szervezet.
Elõ vá sár lás ra jo go sul tak e jo gu kat a pá lyá zat ke re te in be lül gya ko rol hat ják.
A fel szá mo ló a pá lyá za tot meg fe le lõ aján lat hi á nyá ban ered mény te len nek nyil vá nít hat ja, és új pá lyá za tot írhat ki.
Ha 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) pá lyá zat ér ke zik, a fel szá mo ló kö te les a pá -

lyá zók kö zött nyil vá nos elekt ro ni kus ár tár gya lást tar ta ni, mely nek fel té te le it az ár tár gya lás megkezdését megelõzõen a felekkel közli.
Ügy szám: 9086

* * *

A Kvan tál Kft. (Cg.: [01 09 364827]; szék hely: 1115 Bu da pest, Ke ve há za u. 3.; le ve le zé si cím: 1115 Bu da pest, Ke ve há za u. 3.),
mint a GER GELY AIR Kft. „f. a.” (Cg.: [07 09 003156]; szék hely: 2481 Ve len ce, Nyár u. 13.) Szé kes fe hér vá ri Tör vény szék
3. Fpk. 07-14-000098/7. sz. vég zé se ál tal ki je lölt fel szá mo ló ja, a Cég köz löny ben 2015. jú li us 9-én meg hir de tett pályázati felhívásnak
megfelelõen

nyilvános pályázati felhívás

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/P63461
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: 2015. jú li us 27. 12 óra 00 perc.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2015. au gusz tus 11. 12 óra 00 perc.
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