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C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2017. augusztus 24.]

34. szám

A vagyonelemek megtekinthetõségének helye, ideje, egyéb közlemény: a követeléseket megalapozó dokumentumok a pályázatok
benyújtásának kezdõ idõpontját követõ második munkanaptól az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidõ lejártát megelõzõ
munkanapig tekinthetõek meg munkanapokon 10 óra és 13 óra közötti idõpontban, a Kvantál Kft. székhelyén, az 1115 Budapest,
Keveháza u. 3. I. emeletén. Az idõpontot három munkanappal elõzetesen egyeztetni kell a Kvantál Kft. titkárságán [06 (1) 445-1250].
A követelésekre vonatkozó dokumentációt egyszerre egy ajánlattevõ vagy meghatalmazással rendelkezõ képviselõje tekintheti meg,
amennyiben a titoktartási nyilatkozatot aláírta. Az ajánlattevõk az iratanyagról másolatot nem készíthetnek. A dokumentáció megtekintése ingyenes, annak egyetlen feltétele a titoktartási nyilatkozat aláírása.
A vételár megfizetésének módja, határideje: a pályázat nyertese köteles a teljes vételárat az engedményezési szerzõdésben meghatározottak szerint átutalással, az aláírástól számított maximum 30 napon belül megfizetni a Montivo Magyarország Kft. „f. a.”
65100118-11382841-00000000 bankszámlájára. Ha ezt a vevõ elmulasztja, az ajánlati biztosíték összegét elveszíti. Az elõvásárlási
jogosultak e jogukat a nyilvános pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében
a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. A szerzõdés lényeges feltétele a – foglalót meghaladó – teljes vételárnak egy összegben,
legkésõbb az ajánlat elfogadásától számított 30 napon belül történõ kifizetése. A szerzõdésben meghatározottaktól eltérni csak a felek
egyezõ akarata alapján lehetséges.
Részletfizetési lehetõség: nincs.
A szerzõdéskötés határideje: szerzõdéskötésre az értékelési jegyzõkönyv EÉR-en történt megjelenésétõl számított 15 napon belül
kerül sor. A felszámoló felhívására a nyertes ajánlattevõ köteles a szerzõdést megkötni. A szerzõdéskötés feltétele az EÉR-t üzemeltetõ
számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1% jutalékfizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része
a teljes vételárnak. Az adásvételi szerzõdés elkészítésével a felek a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg.
A vagyonelem elszállításának, átvételének módja, határideje: az engedményezõ a Ptk. 6:196. §-ban foglalt kötelezettségének
eleget téve, a követeléshez kapcsolódó valamennyi rendelkezésére álló dokumentumot, valamint a követelés átruházásának megtörténtét rögzítõ engedményezési okiratot és teljesítési utasítást, átadás-átvételi jegyzõkönyv alapján engedményes részére a teljes
vételár kiegyenlítését követõ három munkanapon belül átadja.
A 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:
A felszámoló felhívja az ajánlattevõk figyelmét arra, hogy a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvény (Htp.) 3. § (1) bekezdés l) pontja szerinti pénzügyi szolgáltatásnak minõsül a követelésvásárlási tevékenység üzletszerû végzése. A Hpt. 3. § (3) bekezdése értelmében pénzügyi szolgáltatás csak a Magyar Nemzeti Bank mint felügyelet engedélye
alapján végezhetõ. A követelésvásárlás definícióját a Hpt. 6. § (1) bekezdés 60. pontja határozza meg a követelésvásárlási tevékenység, a Hpt. 6. § (1) bekezdés 116. pontja pedig az üzletszerû tevékenység fogalmát.
Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ nevét, címét, telefon- és telefaxszámát;
– a gazdálkodó szervezet cégkivonatát és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát;
– a Magyar Nemzeti Bank mint felügyelet engedélyének másolatát;
– az ajánlati ár egyértelmû meghatározását;
– a fizetés módját, határidejét;
– az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását;
– az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidõt követõ 60 nap;
– kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az értékelési jegyzõkönyv EÉR-en történt megjelenésétõl számított 15 napon belül
az EÉR-t üzemeltetõje felé 1% mértékû díjat megfizeti és ugyanezen határidõn belül az adásvételi szerzõdést megköti, valamint
a vételár a szerzõdéskötést követõ 30 napon belül átutalja;
– nyilatkozatot, amely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja;
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a megfizetésre kerülõ ajánlati biztosíték összegét – annak visszautalása esetén –
milyen számlára kéri visszautalni (számlaszám, IBAN szám és SWIFT-kód feltüntetésével);
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázóval szemben a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdései szerinti kizáró okok nem állnak fenn.
A fentiekre tekintettel az ajánlattétel feltétele, hogy ajánlatot kizárólag a fentieknek megfelelõ, jogképességgel rendelkezõ jogi
személyek (továbbiakban: ajánlattevõ) tehetnek.
Az adóssal szembeni hitelezõi követelések vételárba történõ beszámítására nincs lehetõség.
A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat.
A pályázatok bontására a pályázati határidõ lejártát követõ nyolc napon belül kerül sor.
A felszámoló több megfelelõ, azonos értékû (vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ pályázat esetén) nyilvános
ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR-en keresztül tájékoztatja az érdekelteket.
A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésbõl jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.
A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelenné nyilvánítható.

