
A pá lyá za tok nak kö te le zõ en tar tal maz ni uk kell:
– az aján lat te võ ma gán sze mély vagy cég azo no sí tó ada ta it (30 nap nál nem ré geb bi hi te les cég ki vo nat és alá írá si cím pél dány

csatolandó),
– a meg vá sá rol ni szán dé ko zott va gyon elem pon tos meg ne ve zé sét,
– a meg aján lott vé tel árat,
– az aján la ti biz to sí ték meg fi ze té sé nek iga zo lá sát,
– a pá lyá zó kö te le zett ség vál la ló nyi lat ko za tát a je len hir det mény ben és a pá lyá za ti tá jé koz ta tó ban fog lalt pá lyá za ti feltételek

elfogadásáról,
– azon bank szám la szám meg adá sát, mely re az aján lat té te li biz to sí ték vissza utal ha tó si ker te len pályázat esetén.
Az aján la ti kö tött ség a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide jét kö ve tõ nap tól szá mí tott 90 nap. 
Bár mely kö te le zõ tar tal mi kel lék hi á nya vagy hi bá ja ese tén a pályázat érvénytelen.
Ár tár gya lás: a fel szá mo ló 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 ese tén

 nyilvános ár tár gya lást tart. Az on li ne ár tár gya lás-for du ló ról, an nak kez dõ és zá ró idõ pont já ról az ér de kel te ket az EÉR igény be vé te lé -
vel, üzenet útján értesíti.

Elõ vá sár lá si jog: a fel szá mo ló nak a 147759/99. hrsz.-ú in gat lan tu laj do nos tár sán kí vül nincs tu do má sa más elõ vá sár lá si jo go sult -
ról. A fel szá mo ló fel hív ja az elõ vá sár lá si jo go sul ta kat, hogy elõ vá sár lá si szán dé ku kat a pá lyá zat le adá sá nak ha tár ide jé ig a felszá -
molónak írás ban je lent sék be az 1250 Bu da pest, Pf. 25 cí men. Az elõ vá sár lá si szán dék be je len té se ak kor jog ha tá lyos, ha az a pá lyá zat
le adá sá nak ha tár ide jé ig a fel szá mo ló ré szé re kéz be sí tés re ke rül. A vég le ges vé tel ár is me re té ben a fel szá mo ló nyi lat ko zat té tel re
szólítja fel az elõvásárlásra jogosultakat, hogy kívánnak-e élni elõvásárlási jogukkal.

Jog fenn tar tás: a je len pá lyá za ti fel hí vás a fel szá mo ló szá má ra nem je lent ér té ke sí té si kö te le zett sé get, a pá lyá zat ki író ja fenn tart ja a
jo got, hogy a pá lyá za tot meg fe le lõ aján lat hi á nyá ban ered mény te len nek nyil vá nít sa és új pá lyá zat ki írá sá ról dönt sön, vagy ha a
körülmények indokolják, a pályázatot visszavonja.

Áfa fi ze té si kö te le zett ség: az áfa fi ze té si kö te le zett ség az adó szám mal ren del ke zõ ve võ nél a ha tá lyos 2007. évi CXXVII. tv. (áfa-tv.) 
142. § (1) be kez dés g) pont ja sze rint ala kul (for dí tott áfa). Adó szám mal nem ren del ke zõ ma gán sze mély ve võ nél a felszámított áfa
mértéke 27%.

A vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ja, ha tár ide je: a vé tel árat az adás vé te li szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül kell meg -
fizetni. A vé tel árat az Ad vo ca tio Kft. UniC re dit Bank nál ve ze tett 10918001-00000047-15640005 szá mú szám lá já ra kell át uta lás sal
vagy kész pénzbe fi ze tés sel meg fi zet ni. Az el adó vé tel ár-kö ve te lé sé vel szem ben tör té nõ be szá mí tást a je len pá lyá zat ra irány adó, több -
ször mó do sí tott 1991. évi XLIX. tör vény ki zár ja. A tu laj don jog változásával kapcsolatos minden költség a pályázót (vevõt) terheli.

Rész let fi ze té si le he tõ ség: nincs.
A szer zõ dés kö tés ha tár ide je: az adás vé te li szer zõ dést az ered mény hir de tés tõl szá mí tott 15 na pon be lül meg kell kötni.
A va gyon elem át vé te lé nek mód ja, ha tár ide je: a pá lyá za ti ve võ az in gat la no kat az adás vé te li szer zõ dés meg kö té sét és a vé tel ár tel jes 

ki fi ze té sét kö ve tõen veheti birtokba.
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 a je len pá lyá zat ra be nyúj tott ér vé nyes aján la tok kö zül a be adott leg ma ga sabb össze gû vé tel árat tar tal ma zó aján la tot

ré sze sí ti elõny ben.
A fel szá mo ló hir det ménnyel kap cso la tos egyéb köz le mé nye:
Az in gat la nok ki zá ró lag egy ben ke rül nek ér té ke sí tés re. Az et tõl el té rõ aján lat ér vény te len. 
A fel szá mo ló nak nincs tu do má sa az in gat la no kat ter he lõ kör nye ze ti ká rok ról.
Az in for má ci ók tel jes kö rû sé gé ért a ki író sza va tos sá got nem vál lal. 
Az ér té ke sí tés re ke rü lõ va gyon ele mért, il let ve an nak egyes ré sze i ért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat

a pályázati vevõ megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg.
A fen ti va gyon ele mek rõl ké szí tett ten der fü zet az aláb bi lin ken ér he tõ el:
https://eer.gov.hu/pa lya zat/P277539/te te lek.pdf
Ügy szám: 13848

* * *

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 HO NEX Pro perty Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 921747]; szék hely: 1090 Bu da pest, Mes ter u. 1. fszt. 2.) Fõ vá ro si Tör vény szék
32. Fpk. 01-14-002086/12. sz. vég zé se ál tal ki je lölt fel szá mo ló ja, a Cég köz löny ben 2015. de cem ber 31-én meg hir de tett pályázati
felhívásnak megfelelõen

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.
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/P276888
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: 2016. ja nu ár 15. 09 óra 00 perc.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2016. ja nu ár 30. 12 óra 00 perc.
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