
Értékesítési Hirdetmény  

A KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 

6-8.– a továbbiakban: Kiíró), mint a Szőlőskert Borászati és Hűtőipari Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság „felszámolás alatt” (székhelye: 3200 Gyöngyös, Török Ignác utca 16. cg.: 10-10-

020190, felszámoló biztos: Koren Krisztina) Heves Megyei Bíróság Fpk. 10-08-000269 számú 

végzésével kijelölt felszámolója, honlapján teszi közzé az alábbi pályázati felhívást  

 

A Szőlőskert Borászati és Hűtőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás alatt” 

tulajdonát képezi a Cg.16-09-000094 cégjegyzékszámú Alcsiszigeti Szarvasmarhatenyésztő 

Korlátolt Felelősségü Társaság (5002 Szolnok-Alcsisziget, Keszeg u. 15.) 80.000.-Ft névértékű 

törzsbetétje, melyet értékesíteni kíván a felszámoló. 

Becsértéke: 40.000.-Ft 

Minimálár: 40.000.-Ft 

Ajánlati biztosíték összege: 2.000.-Ft 

Az ajánlati biztosítékot a Kvantál Kft Pátria Takarékszövetkezetnél vezetett 65100118-11356941 

felszámolási alszámlájára kell megfizetni a pályázat benyújtásának határidejéig, a megfizetés igazolását a 

pályázathoz csatolni szükséges. A nem nyertes pályázónak az ajánlati biztosíték az eredményhirdetést 

követő 8 napon belül visszautalásra kerül a megadott bankszámlára. 

A pályázat benyújtásának módja: lezárt cégjelzéssel el nem látott borítékban, melyen a felirat 

„Búzakalász” Mezőgazdasági Termelőszövetkezet pályázat” megjelölés szerepel. A pályázatokat a 

Kvantál Kft. vagyonrendező székhelyén (1115 Budapest, Keveháza u. 3. I. em) lehet személyesen vagy 

postai úton benyújtani. 

A pályázat benyújtásának ideje: a pályázatot legkésőbb 2019. június 07. 12 óráig lehet benyújtani 

akként, hogy a fenti határidőre a pályázat megérkezzen a Kvantál Kft. felszámolóhoz. A határidőn túl 

érkezett pályázatok érvénytelenek. 

Fizetés módja: Átutalással a Kvantál Kft. Pátria Takarékszövetkezetnél vezetett 65100118-11356941 

felszámolási alszámlájára. A vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződéskötéssel 

egyidőben köteles megfizetni.  

Részletfizetési lehetőség: nincs 

Pályázatbontás, eredményhirdetés: Pályázat benyújtási határidőt követő 8 munkanapon belül. 

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat eredményhirdetését követő 15 napon belül 

kerül sor. 

A Kiíró a pályázatokat kizárólag az ajánlott vételár alapján rangsorolja. A Kiíró azt az érvényes ajánlatot 

minősíti előnyösebbnek, amelyben ajánlott magasabb nettó vételár szerepel. A pályázaton természetes 

személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek vehetnek részt, 

képviseleti jogosultság igazolása mellett. A Kvantál Kft. a pályázókat e-mailben értesíti a pályázók által 

megadott e-mail címen. 



Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 

- pályázó adatai 

- magánszemély esetén személyi igazolvány, lakcímkártya, adóigazolvány másolata, 

- egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói igazolvány, vagy jogszabály szerinti igazolása, 

- gazdasági társaság illetve egyéb szervezet esetén a jogképességet igazoló, az illetékes cégbíróság, 

illetve közjegyző által kiállított vagy hitelesített 30 napnál nem régebbi cégkivonat, illetve a 

nyilvántartásba vételről szóló 30 napnál nem régebbi igazolás, valamint a cégjegyzésre, illetve 

aláírásra jogosult aláírási címpéldánya vagy hiteles másolata, 

- pályázó e-mail címe 

- vételár összegét 

- ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása 

- ajánlati biztosíték visszautalására bankszámla megadása 

 

Kapcsolattartás: +36 37-500-108-as telefonszámon 

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:  

Az 1991. évi XLIX tv. 49. § (1) bekezdése szerint „A felszámoló az adós vagyontárgyait nyilvánosan értékesíti a 

forgalomban elérhető legmagasabb áron. A felszámoló az értékesítést pályázat vagy árverés keretében végzi. Ezen 

eljárások alkalmazásától csak akkor tekinthet el a felszámoló, ha ehhez a választmány hozzájárul, vagy ha a 

vagyontárgy gyorsan romló termék, vagy ha a pályázati vagy árverés formájában történő értékesítésből várható bevételek 

nem fedezik az értékesítés költségeit, vagy ha a várható bevételek és az értékesítés előrelátható költségei közötti különbség 

kevesebb, mint 100 000 Ft. Ebben az esetben a felszámoló az értékesítés egyéb nyilvános formáját is alkalmazhatja a 

kedvezőbb eredmény elérése érdekében.” 

Budapest, 2019. május 21. 

 


