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A Kvantál Kft. (Cg.. [01 09 364827]; székhely: 1115 Budapest, Keveháza u. 3.; levelezési cím: 1115 Budapest, Keveháza u. 3.),
mint a Stettner Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 469821]; székhely: 1081 Budapest, Népszínház u. 21. III. 4.) Fõvárosi Törvényszék
9. Fpk. 2.700/2016/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. augusztus 24-én meghirdetett pályázati
felhívásnak megfelelõen
nyilvános pályázati felhívás
útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.
A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P846307
A pályázatok benyújtásának kezdõ idõpontja: 2017. szeptember 8. 09 óra 00 perc.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. szeptember 25. 12 óra 00 perc.
Az ajánlati biztosíték összege: 16 000 forint.
Az ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: a benyújtott ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték átutalással történõ megfizetése a Kvantál Kft. Pátria Takarékszövetkezetnél vezetett 65100118-11354554-00000000 számú
bankszámlájára, a „STETTNER Kft. pályázati biztosíték” közlemény feltüntetésével. A pályázathoz csatolni kell az ajánlati biztosíték
befizetésérõl szóló igazolás eredeti példányát.
Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: ha a pályázati eljárás eredménytelen, úgy az eredménytelenség megállapításától számított nyolc munkanapon belül az ajánlati biztosítékot visszautaljuk az ajánlattevõnek. Amennyiben a pályázati eljárás
eredményes, a kiíró az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak az ajánlati biztosíték
az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától –
számított nyolc munkanapon belül visszautalja. Amennyiben az adásvételi szerzõdés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülõ okból
nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a teljes vételárat az elõírt határidõben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti
ártárgyalásra kerül sor és az ajánlatot tevõ pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt,
úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti.
A pályázatban szereplõ vagyontárgyak:
Két darab fedett tároló és egy irodakonténer.
A vagyontárgy gyorsan romló/különleges kezelést igénylõ/csekély értékû: nem.
A pályázatban szereplõ tárolók irányára összesen: 550 000 forint.
A pályázatban szereplõ vagyontárgyak megnevezése: fedett tároló, irodakonténer.
Típus: egyéb.
Állapot: erõsen használt.
Tehermentes: igen.
Mennyisége: 3 db.
Becsérték: 1 000 000 forint.
Az ingóság megtekinthetõségének helye, ideje, egyéb közlemény: a meghirdetett tárolók és az irodakonténer Szolnokon találhatóak. A felszámoló az értékesíteni kívánt ingóságok megtekintésének lehetõségét biztosítja elõzetesen egyeztetett idõpontban
[tel.: 06 (1) 445-1250].
A vételár megfizetésének módja, határideje: a nyertes ajánlattevõ köteles az ajánlati biztosítékot meghaladó teljes vételárat az adásvételi szerzõdés aláírásától számított öt napon belül átutalni a Kvantál Kft. „f. a.” Pátria Takarékszövetkezetnél vezetett
65100118-11356941-00000000 számú bankszámlájára, „STETTNER Kft. pályázati vételár” közleménnyel. A felszámoló tájékoztatja
ap ályázókat, hogy az ingóságok vételárát terhelõ általános forgalmi adó összege a mindenkori hatályos áfa-tv. szabályai szerint kerül
meghatározásra, amelynek megfizetésére a nyertes pályázó köteles.
Részletfizetési lehetõség: nincs.
A szerzõdéskötés határideje: a Kvantál Kft. a nyertes ajánlattevõvel a pályázat elbírálását – az értékelési jegyzõkönyv EÉR-en
történt megjelenését – követõ 15 (tizenöt) napon belül megköti az adásvételi szerzõdést. Ezen idõtartam alatt a nyertes pályázó
az ajánlatához kötve van. Az ajánlattevõ a szerzõdés aláírása elõtt köteles az EÉR rendelet 6. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott 1% jutalék megfizetését igazolni.
A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: a nyertes vevõ az átadás-átvételt követõ tíz munkanapon belül
köteles az ingóságok elszállításáról gondoskodni.
A 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:
Minimálár: a nettó irányár 70%-a alatti ajánlatot a felszámoló nem fogad el, csak olyan pályázat lehet eredményes, amely e feltételnek megfelel. Árajánlatot a vagyonösszességre gazdasági társaságok és természetes személyek egyaránt tehetnek.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
– pályázó adatait,
– magánszemély esetén személyi igazolványt, lakcímkártyát, adóigazolvány másolatát,
– egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói igazolványt, vagy jogszabály szerinti igazolását,
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