
A fi ze tés mód ja ban ki át uta lás, amely nek a szer zõ dés kö tést kö ve tõ 15 na pon be lül meg kell tör tén nie. A tel jes vé tel ár ki egyen lí té se
a bir tok ba lé pés nek a fel té te le. Rész let fi ze tés nem lehetséges.

Az elõ vá sár lás ra jo go sul tak vé te li szán dé ku kat a Cstv. 49/C. § (2) be kez dé se alap ján a nyil vá nos ér té ke sí tés ke re te in be lül gya ko -
rol hat ják oly mó don, hogy a vég le ge sen ki ala kult vé tel ár is me re té ben a vé te li szán dék ról nyi lat ko za tot tesz nek. En nek ér de ké ben
a kiíró  ké ri az elõ vá sár lás ra jo go sul ta kat, hogy e jo gu kat a pá lyá zat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé.

A vé tel ár ba a hi te le zõi kö ve te lé sek be szá mí tá sá ra nincs le he tõ ség, ezt a fel szá mo ló kizárja.
A va gyon tár gyak meg te kint he tõ sé gé nek he lye, ide je, egyéb köz le mény: a pá lyá zat ban sze rep lõ in gat lan és esz kö zök Dö me Bál int

fel szá mo ló val a 06 (62) 624-128-as te le fon szá mon, elõ ze te sen egyez te tett idõpontban megtekinthetõek.
Ügy szám: 17246

* * *

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 az e-Light Kft. „f. a.” (Cg.: [09 09 017917]; szék hely: 4030 Debrecen, Szi lá gyi J. u. 1.) Deb re ce ni Tör vény szék
2. Fpk. 09-14-000635/4. sz. vég zé se ál tal ki je lölt fel szá mo ló ja, a Cég köz löny ben 2016. má jus 12-én meg hir de tett pályázati
felhívásnak megfelelõen

nyil vá nos pá lyá za ti fel hí vás

út ján, az aláb bi fel té te lek kel ér té ke sí ti az adós va gyo na egé szét vagy te lep he lye esz kö ze i nek 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/P406159
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: 2016. má jus 27. 12 óra 00 perc.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2016. jú ni us 13. 12 óra 00 perc.
Az aján la ti biz to sí ték össze ge: 12 500 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 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 „e-Light 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 ajánlati biztosíték
befizetésérõl szóló igazolás eredeti példányát.

Az aján la ti biz to sí ték kal kap cso la tos egyéb köz le mény: ha a pá lyá za ti el já rás ered mény te len, úgy az ered mény te len ség meg ál la pí -
tá sá tól szá mí tott nyolc mun ka na pon be lül az aján la ti biz to sí té kot vissza utal juk az aján lat te võ nek. Amennyi ben a pá lyá za ti el já rás
ered mé nyes, a ki író az aján la ti biz to sí té kot a nyer tes pá lyá zó nál a vé tel ár ba be szá mít ja, a töb bi pá lyá zó nak az aján la ti biz to sí ték
az ered mény hir de tés nap já tól – a Cstv. 49/A. § (4) be kez dé se sze rin ti ár tár gya lás ese tén az ár tár gya lás ered mény hir de té se nap já tól –
szá mí tott nyolc mun ka na pon be lül vissza utal ja. Amennyi ben az adás vé te li szer zõ dés a nyer tes pá lyá zó ér dek kö ré ben fel me rü lõ ok ból 
nem jön lét re, vagy a nyer tes pá lyá zó a tel jes vé tel árat az elõ írt ha tár idõ ben nem fi ze ti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) be kez dé se sze rin ti
ár tár gya lás ra ke rül sor, és az ajánlatot tevõ pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt,
úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy:
A gép jár mû Mer ce des gyárt má nyú, Vi to 113-as tí pu sú, 1997-es év já ra tú, sár ga, ben zi nes, ár tar tal ma: 1998 cm3. A gép jár mû je len -

leg ki van von va a for ga lom ból, ér vé nyes mû sza ki vizs gá val nem ren del ke zik. A gép jár mû höz for gal mi en ge dély és kulcs nem áll
 rendelkezésre. A jár mû jö võ be ni for ga lom ba he lye zé sé vel, il let ve vizs gáz ta tá sá val kapcsolatos költségek teljes mértékben a vevõt
terhelik.

A va gyon tárgy gyor san rom ló/kü lön le ges ke ze lést igény lõ/cse kély ér té kû: nem.
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy irá nyá ra: 250 000 forint.
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy meg ne ve zé se: GHD–730 for gal mi rend szá mú, Mer ce des Vi to 113 gépjármû.
Tí pus: jár mû.
Gyárt mány: Mer ce des Vi to 113.
Gyár tá si idõ: 1997.
Ál la pot: mû kö dés kép te len.
Te her men tes: igen.
Mennyi sé ge: 1 db.
Becs ér ték: 500 000 fo rint.
A va gyon tárgy meg te kint he tõ sé gé nek he lye, ide je, egyéb köz le mény: a fel szá mo ló az ér té ke sí te ni kí vánt gép ko csi meg te kin té sé -

nek le he tõ sé gét biz to sít ja a kö vet ke zõ idõ pont ban: 2016. jú ni us 1. és 2016. jú ni us 10. kö zött, te le fo non elõ ze te sen egyez te tett
 idõpontban, te le fon szám: 06 (1) 455-1250.

A vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ja, ha tár ide je: a nyer tes aján lat te võ kö te les az aján la ti biz to sí té kot meg ha la dó tel jes vé tel árat az adás -
vé te li szer zõ dés alá írá sá tól szá mí tott 30 na pon be lül át utal ni a Kvan tál Kft. „f. a.” Pát ria Ta ka rék szö vet ke zet nél ve ze tett 65100118-
11398815-00000000 szá mú bank szám lá já ra „e-Light Kft. pá lyá za ti vé tel ár” köz le ménnyel. A fel szá mo ló tá jé koz tat ja a pá lyá zó kat,
hogy az in gó sá gok vé tel árát ter he lõ ál ta lá nos for gal mi adó össze ge a min den kor ha tá lyos áfa-tv. szabályai szerint kerül meg -
határozásra, amelynek megfizetésére a nyertes pályázó köteles.

Rész let fi ze té si le he tõ ség: nincs.
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