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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 Montivo Magyarország Kft. „f. a.” (Cg.: [03 09 118161]; székhely: 6000 Kecskemét, István király krt. 24.) Kecskeméti
Törvényszék 16. Fpk. 03-12-001614/18. 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 követeléseit.
A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P844994
A pályázatok benyújtásának kezdõ idõpontja: 2017. szeptember 15. 10 óra 00 perc.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. október 31. 15 óra 00 perc.
Az ajánlati biztosíték összege: 12 000 000 forint.
Az ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: a pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték
(bánatpénz) befizetése – legkésõbb a pályázat benyújtásának napjáig a Montivo Magyarország Kft. „f. a.” 65100118-1138284100000000 számú bankszámlájára, „bánatpénz” megjelöléssel oly módon, hogy az összeg legkésõbb a pályázat benyújtási határidejéig
jóváírásra kerüljön. Az ajánlatibiztosíték-fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendõ teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülõ befizetést igazoló dokumentumon túl, az elõbbiekben megadott adósi bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül
az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülõ bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekbõl adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el és felelõsséget nem vállal.
Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: az ajánlati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására
nyitva álló határidõ lejártakor ellenõrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt ajánlati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati
eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – az 1991. évi XLIX. tv. (a továbbiakban: Cstv.) Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás
esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított nyolc munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot
a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerzõdés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az elõírt határidõben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévõ pályázó az elrendelt
elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.
A pályázatban szereplõ vagyonelem:
A pályázat tárgyát az adós jogi személy követelései és a megjelölt követelések után felszámított járulékok (kamat, késedelmi
kamat, késedelmi kamat, költségek) képezik. A követeléseket kizárólag együttesen kívánja értékesíteni a felszámoló. A meghirdetett
követelések érvényesíthetõsége és behajthatósága bizonytalan, az adós jogi személy vagy a felszámoló a követelések behajthatóságáért
semmilyen szavatosságot és felelõsséget nem vállal.
A vagyonelem gyorsan romló/különleges kezelést igénylõ/csekély értékû: nem.
A pályázatban szereplõ vagyontárgyak irányára összesen: 400 000 000 forint.
1. tétel:
A pályázatban szereplõ vagyonelem megnevezése: Követelés I.
A követelés összege: 428 907 534 Ft.
Lejárati ideje: lejárt (egy éven túl).
Számviteli besorolása: egyéb követelés.
A követelés kötelezettje: más gazdálkodó.
A követelés biztosított-e: nem.
Becsértéke: 386 000 000 forint.
2. tétel:
A pályázatban szereplõ vagyonelem megnevezése: Követelés II.
A követelés összege: 18 273 212 Ft.
Lejárati ideje: lejárt (egy éven túl).
Számviteli besorolása: egyéb követelés.
A követelés kötelezettje: más gazdálkodó.
A követelés biztosított-e: igen. Más megtérítésre kötelezett jogi személlyel szembeni végrehajtás.
Becsértéke: 18 273 212 forint.
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