
Értékesítési Hirdetmény  

A Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1115 Budapest, Keveháza utca 3.., levelezési cím: 

1115 Budapest, Keveháza utca 3.), mint a Gotthárdi Lak-Ép 2008 Kft. „f.a.” (cím: 9970 Szentgotthárd, Széll 

Kálmán tér 18; adószám: 14398948-2-18; cégjegyzékszám: 18 09 108095) Szombathelyi Törvényszék 

Fpk.136/2015/4. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a felszámoló honalapján teszi közzé az alábbi 

pályázati felhívást: 

Az Gotthárdi Lak-Ép 2008 Kft. f.a. tulajdonát képezi a Szentgotthárd, Kossuth u. 10/A belterület  

HRSZ: 1046/3 alatti közforgalom elől elzárt magánút, melyet értékesíteni kíván a felszámoló. 

Irányára: 40.800.-Ft, 

Ajánlati biztosíték összege: 5.000.-Ft 

A pályázatban szereplő vagyontárgy megnevezése: közforgalom elől elzárt magánút 

Az ingatlan tulajdoni hányada: 1/1 

Az ingatlant terheli: Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára végrehajtási jog 6 638 000-Ft adótartozás és 

járulékai erejéig, valamint az E.On észak Dunántúli Áramhálózati Zrt. javára vezetékjog 6 m²  területre.  Az 

ingatlant átjárási szolgalmi jog terheli. 

A pályázat benyújtásának módja: lezárt cégjelzéssel el nem látott borítékban, melyen a felirat „Gotthárdi 

Lak-Ép 2008 Kft. „f.a.” pályázat” kizárólag postai úton Kvantál Kft postai címére 1115 Budapest, Keveháza 

u. 3. I. em. 

A pályázat benyújtásának ideje: a pályázatot legkésőbb 2016. június 21. napján postára kell adni. A később 

postázott pályázat érvénytelen. 

Fizetés módja: Átutalással a Kvantál Kft. Pátria Takarékszövetkezetnél vezetett 65100118-11356941 

felszámolási alszámlájára. A vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződéskötéssel 

egyidőben fizeti meg.  

Részletfizetési lehetőség: nincs 

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat eredményhirdetését követő 30 napon belül kerül 

sor. 

A Kiíró a pályázatokat kizárólag az ajánlott vételár alapján rangsorolja. A Kiíró azt az érvényes ajánlatot 

minősíti előnyösebbnek, amelyben ajánlott magasabb nettó vételár szerepel. A pályázaton természetes 

személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek vehetnek részt, 

képviseleti jogosultság igazolása mellett. 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 

- pályázó adatai 

- magánszemély esetén személyi igazolvány, lakcímkártya, adóigazolvány másolata, 

- egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói igazolvány, vagy jogszabály szerinti igazolása, 

- gazdasági társaság illetve egyéb szervezet esetén a jogképességet igazoló, az illetékes cégbíróság, illetve 

közjegyző által kiállított vagy hitelesített 30 napnál nem régebbi cégkivonat, illetve a nyilvántartásba 


