
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 PAST RO-KER Kft. „f. a.” (Cg.: [03 09 118773]; szék hely: 6400 Kis kun ha las, Al só öreg szõ lõk u., 040265.) Kecs ke mé ti
 Törvényszék 13. Fpk. 03-14-000700/11. sz. vég zé se ál tal ki je lölt fel szá mo ló ja, a Cég köz löny ben 2016. ok tó ber 6-án meg hir de tett
pályázati felhívásnak megfelelõen

nyilvános pályázati felhívás

út ján, az aláb bi fel té te lek kel ér té ke sí ti az adós in gó sá gát.
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/P543068

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: 2016. ok tó ber 21. 08 óra 00 perc.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2016. no vem ber 7. 12 óra 00 perc.

Az aján la ti biz to sí ték össze ge: 25 000 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%-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
 érvényességének 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 szá mú bank szám lá já ra. Az át uta lás köz le mé nyé ben kér jük fel tün tet ni „PAST RO-KER Kft. bá nat pénz”.
A pályázathoz  csa tol ni kell az aján la ti biz to sí ték be fi ze té sé rõl 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):

OPEL COR SA COM BO 1,7 D.

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: 500 000 forint.

1. té tel:

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy(ak) meg ne ve zé se: Opel Cor sa Com bo 1,7 D.

Tí pus: jár mû.

Gyárt mány: Opel.

Gyár tá si idõ: 2000.

Ál la pot: le amor ti zált.

Te her men tes: nem, NAV Bács-Kis kun Me gyei Adó igaz ga tó sá ga vég re haj tá si jog 332 000 Ft összeg erejéig.

Mennyi sé ge: 1 db.

Becs ér ték: 500 000 fo rint.

Az in gó ság meg te kint he tõ sé gé nek he lye, ide je, egyéb köz le mény: a gép jár mû vek a kvan tal tar nok@gma il.com e-ma il cí men,
egye ze tett idõ pont ban meg te kint he tõk.

A vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ja, ha tár ide je: a pá lyá zó a vé tel árat kész pénz ben vagy át uta lás sal kö te les meg fi zet ni adós cég
 fentiekben – aján la ti biz to sí ték meg fi ze té sé re vo nat ko zó ren del ke zé sek nél – meg je lölt szám lá já ra, a szer zõ dés kö tés sel egy ide jû leg.
A meg kö ten dõ adás vé te li szer zõ dés re a ma gyar jog az irány adó. A pá lyá zat tal kap cso la tos min den költ ség a pá lyá zat si ke ré tõl füg get -
le nül a pályázót terheli. A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.

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

A szer zõ dés kö tés ha tár ide je: a pá lyá zat nyer te se szá má ra a szer zõ dés kö té si ha tár idõ leg ké sõbb az ér te sí tés tõl szá mí tott 30. nap.
Ha az ér te sí té sé tõl szá mí tott 30. nap az aján la ti kö tött ség idõ pont ját kö ve tõ idõ pont ra esik, úgy a ki író jo go sult fel hív ni az aján lat te võt
nyi lat ko zat té tel re, hogy aján la ti kö tött sé gét a ki író ál tal a szer zõ dés kö tés re meg je lölt ha tár idõ ig fenn tart ja-e, mely re ezen idõ pon tig
– úgy, hogy arról a kiíró tudomást is szerezzen – köteles az ajánlattevõ nyilatkozni.

A va gyon tárgy el szál lí tá sá nak, át vé te lé nek mód ja, ha tár ide je: a ve võ a vé tel ár ki egyen lí té sé vel szer zi meg a gép jár mû tulajdon -
jogát. A gép jár mû el szál lí tá sá ról a ve võ kö te les gondoskodni a szerzõdéskötéskor.
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