
A va gyon ele mek meg te kint he tõ sé gé nek he lye, ide je, egyéb köz le mény: a kö ve te lé se ket meg ala po zó do ku men tu mok a pá lyá za tok
be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ját kö ve tõ má so dik mun ka nap tól az aján la tok be nyúj tá sá ra nyit va ál ló ha tár idõ le jár tát meg elõ zõ
 munkanapig te kint he tõ ek meg mun ka na po kon 10 óra és 13 óra kö zöt ti idõ pont ban, a Kvan tál Kft. szék he lyén, az 1115 Bu da pest,
 Keveháza u. 3. I. eme le tén. Az idõ pon tot há rom mun ka nap pal elõ ze te sen egyez tet ni kell a Kvan tál Kft. tit kár sá gán [06 (1) 445-1250].
A kö ve te lé sek re vo nat ko zó do ku men tá ci ót egy szer re egy aján lat te võ vagy meg ha tal ma zás sal ren del ke zõ kép vi se lõ je te kint he ti meg,
amennyi ben a ti tok tar tá si nyi lat ko za tot alá ír ta. Az aján lat te võk az irat anyag ról má so la tot nem ké szít het nek. A do ku men tá ció meg te -
kin té se in gye nes, an nak egyet len fel té te le a ti tok tar tá si nyilatkozat aláírása.

A vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ja, ha tár ide je: a pá lyá zat nyer te se kö te les a tel jes vé tel árat az en ged mé nye zé si szer zõ dés ben meg -
határozottak sze rint át uta lás sal, az alá írás tól szá mí tott ma xi mum 30 na pon be lül meg fi zet ni a Mon ti vo Ma gyar or szág Kft. „f. a.”
65100118-11382841-00000000 bank szám lá já ra. Ha ezt a ve võ el mu laszt ja, az aján la ti biz to sí ték össze gét el ve szí ti. Az elõ vá sár lá si
jo go sul tak e jo gu kat a nyil vá nos pá lyá zat ke re te in be lül gya ko rol hat ják oly mó don, hogy a vég le ge sen ki ala kult vé tel ár is me re té ben
a vé te li szán dék ról nyi lat ko za tot tesz nek. A szer zõ dés lé nye ges fel té te le a – fog la lót meg ha la dó – tel jes vé tel ár nak egy összeg ben,
 legkésõbb az aján lat el fo ga dá sá tól szá mí tott 30 na pon be lül tör té nõ ki fi ze té se. A szer zõ dés ben meg ha tá ro zot tak tól el tér ni csak a fe lek
egye zõ aka ra ta alap ján le het sé ges.

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

A szer zõ dés kö tés ha tár ide je: szer zõ dés kö tés re az ér té ke lé si jegy zõ könyv EÉR-en tör tént meg je le né sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül
kerül sor. A fel szá mo ló fel hí vá sá ra a nyer tes aján lat te võ kö te les a szer zõ dést meg köt ni. A szer zõ dés kö tés fel té te le az EÉR-t üze mel te tõ
szá má ra tör tént és a fel szá mo ló ál tal vég le ges nek el fo ga dott vé tel ár 1% ju ta lék fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té se, amely nem ré sze
a teljes  vé tel ár nak. Az adás vé te li szer zõ dés el ké szí té sé vel a fe lek a fel szá mo ló ál tal ki je lölt ügy vé det bíz zák meg.

A va gyon elem el szál lí tá sá nak, át vé te lé nek mód ja, ha tár ide je: az en ged mé nye zõ a Ptk. 6:196. §-ban fog lalt kö te le zett sé gé nek
 eleget té ve, a kö ve te lés hez kap cso ló dó va la mennyi ren del ke zé sé re ál ló do ku men tu mot, va la mint a kö ve te lés át ru há zá sá nak meg -
történtét rög zí tõ en ged mé nye zé si ok ira tot és tel je sí té si uta sí tást, át adás-át vé te li jegy zõ könyv alap ján en ged mé nyes ré szé re a tel jes
 vételár ki egyen lí té sét kö ve tõ há rom mun ka na pon be lül át ad ja.

A 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 12. § (5) be kez dés sze rin ti rész le tes fel té te lek:

A fel szá mo ló fel hív ja az aján lat te võk fi gyel mét ar ra, hogy a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 2013. évi
CCXXXVII. tör vény (Htp.) 3. § (1) be kez dés l) pont ja sze rin ti pénz ügyi szol gál ta tás nak mi nõ sül a kö ve te lés vá sár lá si te vé keny ség üz -
let sze rû vég zé se. A Hpt. 3. § (3) be kez dé se ér tel mé ben pénz ügyi szol gál ta tás csak a Ma gyar Nem ze ti Bank mint fel ügye let en ge dé lye
alap ján vé gez he tõ. A kö ve te lés vá sár lás de fi ní ci ó ját a Hpt. 6. § (1) be kez dés 60. pont ja ha tá roz za meg a kö ve te lés vá sár lá si te vé keny -
ség, a Hpt. 6. § (1) be kez dés 116. pont ja pe dig az üz let sze rû te vé keny ség fogalmát.

Az írá sos aján lat az Elekt ro ni kus Ér té ke sí té si Rend sze ren (EÉR) ke resz tül, elekt ro ni ku san nyújt ha tó be.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

– az aján lat te võ ne vét, cí mét, te le fon- és te le fax szá mát;

– a gaz dál ko dó szer ve zet cég ki vo na tát és a cég jegy zés re jo go sult sze mély alá írá si cím pél dá nyát;

– a Ma gyar Nem ze ti Bank mint fel ügye let en ge dé lyé nek má so la tát;

– az aján la ti ár egy ér tel mû meg ha tá ro zá sát;

– a fi ze tés mód ját, ha tár ide jét;

– az aján la ti biz to sí ték meg fi ze té sé nek iga zo lá sát;

– az aján lat ér vé nyes sé gi ide jét, amely nem le het ke ve sebb, mint a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 60 nap;

– kö te le zett ség vál la ló nyi lat ko za tot, hogy az ér té ke lé si jegy zõ könyv EÉR-en tör tént meg je le né sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül
az EÉR-t üze mel te tõ je fe lé 1% mér té kû dí jat meg fi ze ti és ugyan ezen ha tár idõn be lül az adás vé te li szer zõ dést meg kö ti, va la mint
a vételár  a szer zõ dés kö tést kö ve tõ 30 na pon be lül át utal ja;

– nyi lat ko za tot, amely sze rint a pá lyá zó a rész le tes pá lyá za ti ki írás ban fog lal ta kat meg is mer te és el fo gad ja;

– nyi lat ko za tot ar ra vo nat ko zó an, hogy a pá lyá zó a meg fi ze tés re ke rü lõ aján la ti biz to sí ték össze gét – an nak vissza uta lá sa ese tén –
mi lyen szám lá ra ké ri vissza utal ni (szám la szám, IBAN szám és SWIFT-kód fel tün te té sé vel);

– nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá zó val szem ben a Cstv. 49. § (3) és (3b) be kez dé sei sze rin ti ki zá ró okok nem áll nak fenn.

A fen ti ek re te kin tet tel az aján lat té tel fel té te le, hogy aján la tot ki zá ró lag a fen ti ek nek meg fe le lõ, jog ké pes ség gel ren del ke zõ jo gi
 személyek (to váb bi ak ban: aján lat te võ) te het nek.

Az adós sal szem be ni hi te le zõi kö ve te lé sek vé tel ár ba tör té nõ be szá mí tá sá ra nincs le he tõ ség.

A fel szá mo ló a pá lyá za ti aján la to kat a fel kí nált vé tel árak nagy sá ga sze rin ti sor rend be ál lít ja, fi gyel men kí vül hagy va az érvény -
telen aján la to kat.

A pá lyá za tok bon tá sá ra a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ nyolc na pon be lül ke rül sor.

A fel szá mo ló több meg fe le lõ, azo nos ér té kû (vé tel ár vo nat ko zá sá ban leg fel jebb 10%-kal el té rõ pá lyá zat ese tén) nyil vá nos
 ártárgyalást tart. Az ár tár gya lás ról az EÉR-en ke resz tül tá jé koz tat ja az ér de kel te ket.

A pá lyá za ti el já rás ból ki zá rás ra ke rül az ér té ke sí tés bõl jog sza bály alap ján ki zárt sze mély vagy szer ve zet.

A je len fel hí vás a fel szá mo ló szá má ra nem je lent ér té ke sí té si kö te le zett sé get, az ér té ke sí té si el já rás meg fe le lõ aján lat hi á nyá ban
ered mény te len né nyil vá nít ha tó.
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