
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 SE A PARK IN VEST Kft. „f. a.” (Cg.: [18 09 110623]; szék hely: 9700 Szom bat hely, Kis fa lu dy S. u. 8. II. 30.) Szom bat he lyi

Tör vény szék Fpk. 256/2014/3. sz. vég zé se ál tal ki je lölt fel szá mo ló ja, a Cég köz löny ben 2017. má jus 11-én meg hir de tett pá lyá za ti fel -

hí vás nak meg fe le lõ en

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 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/P708489

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: 2017. má jus 26. 10 óra 00 perc.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2017. jú ni us 12. 10 óra 00 perc.

Az aján la ti biz to sí ték össze ge: 18 000 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 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, a „SE A PARK IN VEST Kft. f. a. 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 aján -

la ti biz to sí ték be fi ze té sé rõl szó ló iga zo lás ere de ti pél dá nyát.

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 pe dig 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 aján la tot te võ pá lyá zó a fel szá mo ló ál tal el ren delt ár tár gya lá son ne ki fel ró ha tó ok ból nem vesz részt, úgy

az aján la ti biz to sí té kot el ve szí ti.

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy:

2001 gyár tá sú, MOZ–180 for gal mi rend szá mú, kék szí nû, BMW-AL PI NA gyárt má nyú, D10 BI TUR BO To u ring tí pu sú gép jár mû.

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 össze sen: 360 000 fo rint.

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy meg ne ve zé se: gép jár mû.

Tí pus: jár mû.

Gyárt mány: BMW-AL PI NA D10 BI TUR BO TO U RING.

Gyár tá si idõ: 2001.

Ál la pot: mû kö dés kép te len.

Te her men tes: igen.

Mennyi sé ge: 1 db.

Becs ér ték: 360 000 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 Szom bat he lyen ta lál ha tó. A fel szá mo ló a gép ko csi

meg te kin té sét elõ ze te sen meg be szélt idõ pont ban biz to sít ja. Az egyez te tés hez a fel szá mo ló cég aláb bi te le fon szá mán kell be je len te ni:

06 (30) 575-8057.

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. Pát ria Ta ka rék szö vet ke zet nél ve ze tett 65100118-

11356941-00000000 szá mú bank szám lá já ra, „SE A PARK IN VEST Kft. f. a. pá lyá za ti vé tel ár” köz le ménnyel.

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

A szer zõ dés kö tés ha tár ide je: a Kvan tál Kft. a nyer tes aján lat te võ vel a pá lyá zat el bí rá lá sát – az ér té ke lé si jegy zõ könyv EÉR-en tör -

tént meg je le né sét – kö ve tõ 30 (har minc) na pon be lül meg kö ti az adás vé te li szer zõ dést. Ezen idõ tar tam alatt a nyer tes pá lyá zó az aján -

la tá hoz köt ve van. Az aján lat te võ a szer zõ dés alá írá sa elõtt kö te les az EÉR ren de let 6. § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott

1% ju ta lék meg fi ze té sét iga zol ni.

A va gyon tárgy el szál lí tá sá nak, át vé te lé nek mód ja, ha tár ide je: a nyer tes ve võ nek – a vé tel ár tel jes össze gé nek ki egyen lí té se után –

át adás-át vé te li jegy zõ könyv vel tör té nik a bir tok ba a dás. A nyer tes ve võ az át adás-át vé telt kö ve tõ öt mun ka na pon be lül kö te les a gép -

jár mû vek el szál lí tá sá ról gon dos kod ni.
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