
A va gyon ren de zõ az ér té ke sí tés sel kap cso lat ban írá sos aján la tot kér be nyúj ta ni, amely az ÁFI Zrt. ál tal fel töl tött hir det mény
 alapján az Elekt ro ni kus Ér té ke sí té si Rend szer (EÉR) igény be vé te lé vel, elekt ro ni ku san nyújt ha tó be. Pá lyáz ni a www.eer.gov.hu
 honlapon ke resz tül le het.

A pá lyá zat in dí tá sá nak nap ja: a www.eer.gov.hu hon la pon va ló meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat in dí tá sá tól szá mí tott 15. nap.

A va gyon ren de zõ a pá lyá za ti aján la to kat a vé tel ár nagy sá ga és a fi ze té si fel té te lek alap ján bí rál ja el. Az ered mény ér té ke lés nél
90%-os sú lyo zás sal ke rül ér té ke lés re a vé tel ár, míg a vé tel ár mi nél elõbb tör té nõ meg fi ze té se 10%-os súlyt kép vi sel. Az ered mé nyes
pá lyá zat nál az ér té ke sí tõ/va gyon ren de zõ a li cit nap ló ki ér té ke lé sé vel dönt a pá lyá zat ered mé nyé rõl. 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 be ér ke zé se ese tén a va gyon ren de zõ a Cstv. 49/A. § (4) be kez dés alap -
ján kö te les ár tár gya lást tar ta ni. Az ár tár gya lás az EÉR igény be vé te lé vel ke rül meg tar tás ra.

A bá nat pénz be fi ze té se az ÁFI Fel szá mo ló és Va gyon ke ze lõ Zrt. UniC re dit Bank Zrt.-nél ve ze tett 10900035-00000002-
96040018 szá mú bank szám lá já ra tör tén het úgy, hogy az leg ké sõbb a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide jé ig jó vá írás ra ke rül jön.
A nyertes  pá lyá zó bá nat pén ze a vé tel ár ba be szá mít. A va gyon ren de zõ a be fi ze tett bá nat pénz után ka ma tot nem fi zet.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó rész le tes és jo gi lag kö te le zõ ere jû nyi lat ko za tát az aláb bi ak ról:

– a pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó fõbb ada ta it (a pá lyá zó ne vét, szék he lyét, cég ki vo na tát, a cég jegy zés re jo go sult
 tisztségviselõ alá írá si cím pél dá nyát, ma gán sze mély pá lyá zó ese tén a pá lyá zó ne vét, szü le té si he lyét, ide jét, any ja ne vét, lak cí mét,
adó azo no sí tó je lét), el ér he tõ sé gét (cím, te le fon szám);

– a pá lyá zó nyi lat ko za ta, hogy a vé tel re fel aján lott va gyont meg kí ván ja vá sá rol ni;

– a pá lyá zó nyi lat ko za ta a meg aján lott vé tel ár ról és fi ze té si fel té te lek rõl (A meg aján lott vé tel árat net tó összeg ben kell meg -
határozni, fo rint ban. A vé tel ár meg fi ze té se át uta lás sal tör tén het leg ké sõbb a szer zõ dés kö tés tõl szá mí tott 30 na pon be lül. Részlet -
fizetés nem en ge dé lye zett.);

– a pá lyá zó nyi lat ko za ta, hogy aján la tát a be adá si ha tár idõ tõl szá mí tott 60 na pig fenn tart ja;

– a pá lyá zó nyi lat ko za ta, mi sze rint tu do má sul ve szi, hogy az in gat lan há nyad ér té ke sí té sé re meg te kin tett ál la pot ban ke rül sor, ar ra
sem az adós tár sa ság, sem a fel szá mo ló kel lék sza va tos sá got, ga ran ci át nem vál lal, va la mint tu do má sul ve szi, hogy a be szá mí tást
a Cstv. ki zár ja;

– a pá lyá zó nyi lat ko za ta ar ról, hogy az in gat lan há nyad vo nat ko zá sá ban a nyer tes aján la ti összeg 1% + áfá nak (de mi ni mum
40 000 Ft) meg fe le lõ össze gû ügy vé di költ ség meg fi ze té sét vál lal ja, az el adó ál tal ki je lölt, az adás vé te li szer zõ dés el ké szí té sé vel meg -
bí zott ügy véd ré szé re.

Egyéb fel té te lek:

Az adás vé te li szer zõ dés meg kö té sé re az ered mény hir de tés tõl szá mí tott 30 na pon be lül ke rül het sor. A pá lyá zat tal kap cso la tos
 minden költ ség – a pá lyá zat si ke ré tõl füg get le nül – a pá lyá zót ter he li.

Je len pá lyá za ti fel hí vás a va gyon ren de zõ szá má ra nem je lent ér té ke sí té si kö te le zett sé get.

A va gyon ren de zõ fel hív ja az eset le ges elõ vá sár lás ra jo go sul ta kat, hogy ezen szán dé ku kat – jo go sult sá guk iga zo lá sa mel lett –
a pályázat  le adá si ha tár ide jé ig írás ban je lent sék be a va gyon ren de zõ nek.

A va gyon tárgy meg te kin té sé nek idõ pont ja: 2015. szep tem ber 1-jén 11 óra és 12 óra kö zött. Az ér té ke sí ten dõ va gyon elem jel lem zõ i rõl 
ké szült ten der fü zet az EÉR-ben ke rül köz zé té tel re.

Ügy szám: 10505

* * *

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. au gusz tus 19-én meg hir de tett pá lyá za ti fel hí -
vás nak meg fe le lõ en

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

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/P89252

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: 2015. szep tem ber 7. 08 óra 00 perc.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2015. szep tem ber 22. 14 óra 00 perc.

Aján la ti biz to sí ték össze ge: 600 000 fo rint.

Aján la ti biz to sí ték for má ja, meg fi ze té sé nek mód ja és ha tár ide je: 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 Kvan tál Kft. Pát ria Ta ka rék szö vet ke zet nél ve ze tett 65100118-11354554-00000000 szá mú bank -
szám lá já ra a „GER GELY AIR Kft. 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
be fi ze té sé rõl szó ló iga zo lás ere de ti pél dá nyát.
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