
A va gyon tár gyak meg te kint he tõ sé gé nek he lye, ide je, egyéb köz le mény: a meg hir de tett kö ve te lé sek do ku men tá ci ó ja megtekint -
hetõ te le fo non tör té nõ egyez te tés után 2015. szep tem ber 3-án 9 óra és 12 óra kö zött. Te le fon szám: 06 (37) 500-108.

Vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ja, ha tár ide je: szer zõ dés kö tés tõl szá mí tott 15 na pon be lül.
Rész let fi ze té si le he tõ ség: nincs.
A szer zõ dés kö tés ha tár ide je: a pá lyá zat ered mé nyé nek ki hir de té sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül.
A va gyon tárgy el szál lí tá sá nak, át vé te lé nek mód ja, ha tár ide je: a kö ve te lé sek tu laj don jo ga a vé tel ár tel jes meg fi ze té sé vel egy idõ ben 

száll át a ve võ re.
A 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 12. § (5) be kez dés sze rin ti rész le tes fel té te lek: a fel szá mo ló az ér vé nyes pá lyá za tok kö zül

a magasabb  egy össze gû vé tel árat tar tal ma zó aján la tot ré sze sí ti elõny ben. A fel szá mo ló csak a vé tel ár össze gét ve szi fi gye lem be
az értékelésnél .

A fel szá mo ló hir det ménnyel kap cso la tos egyéb köz le mé nye:
A meg hir de tett kint lé võ sé get a fel szá mo ló ki zá ró la go san együt te sen kí ván ja ér té ke sí te ni. Vé te li aján la tot egyben lehet tenni.
Az aján lat te võ nek aján la tá ban 30 na pos aján la ti kö tött sé get kell vál lal nia.
A pá lyá za ton ter mé sze tes sze mé lyek, il let ve gaz da sá gi tár sa sá gok és  jog ké pes ség gel ren del ke zõ egyéb szer ve ze tek ve het nek részt, 

kép vi se le ti jo go sult ság iga zo lá sa mel lett.
Az aján lat nak tar tal maz nia kell:
– ma gán sze mély ese tén sze mé lyi iga zol vány, lak cím kár tya, adó iga zol vány másolata,
– egyéni 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, 30 nap nál nem ré geb bi hi te les 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 hi te les iga zo lás, va la mint a cég jegy zés re, il let ve alá írás ra jogosult hiteles
aláírási címpéldány,

– aján lott net tó vé tel ár,
– a vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ját és ide jét,
– nyi lat ko za tot a fel szá mo ló ál tal ki je lölt ügy véd köz re mû kö dé sé vel meg kö tött adás vé te li szer zõ dés költ sé gé nek vi se lé sé rõl,

mely a vételár 1%-a,
– az aján la ti biz to sí ték meg fi ze té sé nek iga zo lá sát,
– az aján la ti biz to sí ték vissza uta lá sá ra a bank szám la szá mát,
– nyi lat ko za tot ar ra vo nat ko zó an, hogy a meg hir de tett kö ve te lé sek re vo nat ko zó do ku men tá ci ót meg te kin tet te, azo kat meg is mer te, 

nyi lat ko zat ar ra vo nat ko zó an, hogy tu do má sul vet te, hogy a kö ve te lé sek ér té ké ért, be hajt ha tó sá gá ért, il let ve ér vé nye sít he tõ sé gé ért
a ki író fe le lõs sé get nem vál lal, il le tõ leg a Ptk. 6:193. §-ában meghatározott kezesi felelõsségét kifejezetten kizárja.

A Cstv. 49/C. § (3) be kez dé se sze rint a jog sza bály vagy szer zõ dés alap ján elõ vá sár lás ra jo go sult jo gát a nyil vá nos ér té ke sí té sen
gya ko rol hat ja oly mó don, hogy a vég le ge sen ki ala kult vé tel ár is me re té ben nyi lat ko zik vé te li szán dé ká ról.

A fel szá mo ló ezú ton fel hív ja az elõ vá sár lás ra jo go sul ta kat, hogy elõ vá sár lá si jo gu kat a pá lyá zat le adá si ha tár ide jé ig írás ban a fel -
szá mo ló nál je lez zék. A fel szá mo ló az elekt ro ni kus ér té ke sí tés ér vé nyes sé gé nek és ered mé nyes sé gé nek meg ál la pí tá sát kö ve tõ en
a nyer tes aján la tot be mu tat ja az elõ vá sár lá si jog gal ren del ke zõk nek az õket meg il le tõ sor rend ben, an nak ér de ké ben, hogy nyi lat koz -
za nak 10 mun ka na pon be lül, kí ván nak-e él ni elõ vá sár lá si jogukkal.

A je len hir det mény a fel szá mo ló szá má ra nem je lent ér té ke sí té si kö te le zett sé get, az ér té ke sí té si el já rás meg fe le lõ aján lat hi á nyá ban 
ered mény te len né nyil vá nít ha tó, vagy egyéb, az ér té ke sí tést be fo lyá so ló ok fel me rü lé se ese tén vissza von ha tó.

A fen ti va gyon tárgy ról ké szí tett ten der fü zet az EÉR fe lü le tén el ér he tõ.
Ügy szám: 10256

* * *

A VEC TI GA LIS Ál ta lá nos Vál lal ko zá si Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság (Cg.: [01 10 044074]; szék hely: 1097 Bu da pest,
Köny ves Kál mán krt. 12–14.; le ve le zé si cím: 7601 Pécs, Pf. 378) a PES TI MO TOR HÁZ Mo tor ke rék pár Ke res ke dés és Szer viz
Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 737304]; szék hely: 1171 Bu da pest, Kör összeg u. 15.; adó szám: [13478267-2-42]) Fõ vá ro si Tör vény szék
27. Fpk. 01-12-012446/9. számú jogerõs végzésével kijelölt fel szá mo ló ja,

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képezõ alkatrészeket, készleteket, eszközöket.
Irány ár: 1 000 000 Ft + áfa.
Aján la ti biz to sí ték: 50 000 Ft.
A pá lyá za ti aján lat ér vé nyes sé gé nek fel té te le a meg hir de tett net tó irány ár alap ján szá molt aján la ti biz to sí ték (bá nat pénz) meg -

fizetése fel szá mo ló szer ve zet Ra if fe i sen Bank Zrt.-nél ve ze tett 12072507-00199488-00400005 szá mú szám lá já ra.
Fel szá mo ló a meg hir de tett va gyon tár gya kat ki zá ró lag egy ben kí ván ja ér té ke sí te ni.
Ha a pá lyá za ti el já rás ered mény te len, az aján la ti biz to sí té kot (bá nat pénzt) a fel szá mo ló nyolc na pon be lül vissza utal ja. Ha a pá lyá -

za ti el já rás ered mé nyes, a fel szá mo ló az aján la ti biz to sí té kot 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 tel jes össze gét az ered mény hir de tés nap já tól – a Cstv. 49/A. § (4) be kez dés sze rin ti ár tár gya lás ese tén az ár tár -
gya lás ered mény hir de té se napjától – számított nyolc munkanapon belül visszautalja.
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