
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 Hun ga ri an Oil Zrt. „f. a.” (Cg.: [01 10 043774]; szék hely: 1137 Bu da pest, Já szai Ma ri tér 6. V. 34.) Fõ vá ro si Bí ró ság
12. Fpk. 01-13-003065/12. sz. vég zé se ál tal ki je lölt fel szá mo ló ja, a Cég köz löny ben 2016. jú li us 7-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 in gat la nát.
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/P459055
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: 2016. jú li us 22. 09 óra 00 perc.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2016. au gusz tus 8. 09 óra 00 perc.
Az aján la ti biz to sí ték össze ge: 800 000 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 becs ér ték után an nak 3%-a, az a fe let ti összeg után an nak 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 Hun ga ri an Oil Re cyc ling Zrt. „f. a.” UniC re dit Bank nál
ve ze tett 10918001-00000069-63260006 szá mú bank szám lá já ra. Az át uta lás köz le mé nyé ben kér jük fel tün tet ni „Hungarian Oil
bánatpénz”. A pályázathoz csatolni kell az ajánlati biztosíték befizetésérõl szóló igazolást.

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 dés 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 dés 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(ak):
Bé la pát fal va, IV. Bé la király út 36., 3 db ön ál ló hely raj zi szám mal ren del ke zõ egy más mel lett lé võ in gat lan (1017/36., 1017/47.,

1017/48. hrsz.-ú in gat la nok), össze sen 2 500 m2 fel épít ménnyel, tel kek mé re te össze sen 32 252 m2.
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(ak) irá nyá ra össze sen: 20 000 000 forint.
1. té tel:
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy meg ne ve zé se: ipa ri ingatlan.
Tí pus: ipa ri in gat lan.
Te rü le te: 32 252 m2.
Ál la po ta: bur ko lat nél kü li, be tonszer ke ze tes.
Köz mû ve sí tett ség fo ka: tel je sen köz mû ve sí tett.
Te her men tes: nem.
Ár ve rés re bo csá tott tu laj do ni há nyad: 1/1.
Becs ér ték: 30 000 000 fo rint.
Az in gat lan in gat lan-nyil ván tar tá si ada tai:
A tu laj do ni lap I. ré szé ben fel tün te tett ada tok:
Te le pü lés ne ve (ahol az in gat lan fek szik): Bé la pát fal va.
In gat lan fek vé se: bel te rü let.
Hely raj zi szám: 1017/36., 1017/47–48.
In gat lan pos tai cí me: 3346 Bé la pát fal va, IV. Bé la ki rály út 36.
Mû ve lé si ág: ki vett.
Mû ve lés alól ki vett te rü let ese tén an nak el ne ve zé se: ipar te lep.
Te rü let nagy ság: 32 252 m2.
Az épü let fõ ren del te tés sze rin ti jel le ge (la kó ház, üdü lõ, gaz da sá gi épü let stb.): ipa ri ingatlan.
A tu laj do ni lap II. ré szé ben fel tün te tett ada tok:
Tu laj do nos ne ve, cí me: Hun ga ri an Oil Re cyc ling Zrt. „f. a.”, 1137 Bu da pest, Já szai Ma ri tér 6. V. 34.
Az in gat lan ter hei (tu laj do ni lap III. rész):
– Vég re haj tá si jog Schronk Já nos Ka ren ja vá ra be je gyez ve 22 707 210 Ft.
In gat lan ál la po ta: bur ko lat nél kü li, be tonszer ke ze tes.
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