
– leg alább 90 (ki lenc ven) nap aján la ti kö tött ség vál la lá sa;
– vé tel ár át uta lás sal tör té nõ meg fi ze té sé nek vál la lá sa a szer zõ dés kö tést kö ve tõ 30 napon belül;
– gaz da sá gi tár sa ság ese tén egy hó nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat, alá írá si címpéldány;
– a pá lyá zó nak vál lal nia kell az EÉR fe lé a net tó vé tel ár 1%-ának meg fe le lõ ju ta lék meg fi ze té sét;
– a pá lyá zó nak vál lal nia kell, hogy az adás vé te li szer zõ dés meg kö té sét és a tel jes vé tel ár meg fi ze té sét kö ve tõ 15 na pon be lül a sa -

ját költ sé gén az eszközt elszállítja;
– a pá lyá zó nyi lat ko zik a kel lék sza va tos ság, ga ran ci á lis igény ér vé nye sí té sé nek kizárásáról;
– egyé ni vál lal ko zó ese tén vál lal ko zói iga zol vány má so la ta, vagy más jog sza bály sze rin ti igazolása.
A pá lyá zó nak a vé tel ár meg fi ze té sét kí vül vál lal nia kell a li ci tin dí tá si díj megfizetését.
Az ér vé nyes be nyúj tott pá lyá za tok kö zül nyer tes a leg ma ga sabb vé tel árat kí ná ló pályázó.
A pá lyá zat ki zá ró lag az Elekt ro ni kus Ér té ke sí té si Rend sze ren (EÉR) ke resz tül nyújthatók be.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: 2016. má jus 9. 10 óra 00 perc.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2016. má jus 25. 10 óra 00 perc.
Az ér té ke sí tõ 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 sá ról vagy ér vény te len né, il le tõ leg

ered mény te len né nyil vá ní tá sá ról köz le ményt tesz közzé az EÉR internetes felületén.
Az adás vé te li szer zõ dés meg kö té sé re az ered mény hir de tést kö ve tõ 30 na pon be lül ke rül sor. A nyer tes pá lyá zó ál tal fi ze tett biz to sí -

ték (bá nat pénz) a vé tel ár ba be szá mít, míg a töb bi pá lyá zó be fi ze tett aján la ti biz to sí té kát a pá lyá zat ki ér té ke lé sét követõ
nyolc munkanapon belül a kiíró visszafizeti.

A szer zõ dés kö tés fel té te le, hogy a nyer tes pá lyá zó iga zol ja a 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 6. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti
 jutaléknak az EÉR mû köd te tõ ré szé re történõ megfizetését.

A vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ja át uta lás a szer zõ dés kö tést kö ve tõ 30 napon belül.
A va gyon ele mek át vé te lé nek mód ja és ide je: a tel jes vé tel ár meg fi ze té sét kö ve tõ 15 napon belül.
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.
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 az aján lat te võk kö zött nyil vá -

nos ár tár gya lás meg tar tá sá ra ke rül sor, mely nek fel té te le it az ár tár gya lás meg kez dé sét meg elõ zõ en a részt ve võk kel a fel szá mo ló
ismerteti [Cstv. 49/A. § (4) bekezdés].

Amennyi ben nem ér ke zik a pá lyá za ti fel té te lek nek meg fe le lõ, ér vé nyes aján lat, az egyes va gyo ni ele mek re, va gyon tár gyak ra
 vonatkozóan egy kü lön ér té ke sí té si hir det mény nél lehet majd ajánlatot tenni.

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
 bemutatja 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, kívánnak-e
élni elõvásárlási jogukkal.

Az ér té ke sí ten dõ va gyon ele me ket 2016. má jus 11-én 10 órá tól 12 órá ig, egyez te tett idõ pont ban le het meg te kin te ni [egyez te tés:
06 (37) 505-386-os telefonszámon].

Ügy szám: 16615

* * *

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 PÉ CSI DI REKT Kft. „f. a.” (Cg.: [13 09 174452]; szék hely: 2100 Gö döl lõ, Ganz Áb ra hám u. 2.) Fõ vá ro si Tör vény szék
13. Fpk. 01-14-006616/32. sz. vég zé se ál tal ki je lölt fel szá mo ló ja, a Cég köz löny ben 2016. áp ri lis 21-én meg hir de tett pályázati
felhívásnak megfelelõen

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/P308345
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: 2016. má jus 6. 08 óra 00 perc.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2016. má jus 23. 12 óra 00 perc.
Az aján la ti biz to sí ték össze ge: 2 960 000 fo rint.
Az aján la ti biz to sí ték for má ja, meg fi ze té sé nek mód ja és ha tár ide je: a fi ze ten dõ aján la ti biz to sí ték a meg pá lyá zott va gyon elem

10 mil lió fo rint nál ala cso nyabb össze gû irá nyá ra ese tén net tó pá lyá za ti irány árá nak 5 [öt]%-a, 10 mil lió fo rint vagy an nál ma ga sabb
össze gû irány ár ese tén 10 mil lió fo rint irány ár után an nak 5%-a, az a fe let ti összeg után an nak 3%-a, 1 Mrd fo rint vagy an nál ma ga -
sabb össze gû irány ár ese tén az 1 Mrd fo rint becsérték után annak 3%-a, az a feletti összeg után annak 1%-a. 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 PÉ CSI DI REKT Kft. „f. a.” PÁT RIA Ta ka rék-
 szövetkezetnél ve ze tett 65100118-11398028-00000000 szá mú bank szám lá já ra. Az át uta lás köz le mé nyé ben kérjük feltüntetni:
„PÉCSI DIREKT bánatpénz”.

Az aján la ti biz to sí ték kal kap cso la tos egyéb köz le mény: 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 -
lást. A pá lyá zó a bá nat pénz be fi ze té sé vel el fo gad ja és tu do má sul ve szi an nak koc ká za tát, hogy si ker te len vagy nem nyer tes pá lyá zat
ese tén a bá nat pénz össze ge a ban ki utalási költséggel csökkentetten kerül visszautalásra.
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