
 

A Kvan tál Kft. (Cg.: [01 09 364827]; szék hely: 1115 Bu da pest, Ke ve há za u. 3.; le ve le zé si cím: 1525 Bu da pest, Pf. 84) mint
a QUAESTOR  Zrt. „f. a.” (Cg.: [01 10 042155]; szék hely: 1132 Bu da pest, Vá ci út 30.) Fõ vá ro si Tör vény szék
31. Fpk. 01-15-001426/27. sz. vég zé se ál tal ki je lölt fel szá mo ló ja, a Cég köz löny ben 2020. ok tó ber 1-jén meg hir de tett pá lyá za ti
fel hí vás nak meg fe le lõ en

nyil vá nos pá lyá za ti fel hí vás

út ján, az aláb bi fel té te lek kel ér té ke sí ti az adós kö ve te lé sét.
A pá lyá zat ada tai:
A pá lyá za tok ki zá ró lag az Elekt ro ni kus Ér té ke sí té si Rend sze ren (EÉR) ke resz tül nyújt ha tók be: https://eer.gov.hu/pa lya zat/P2036086
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: 2020. ok tó ber 16. 08 óra 00 perc.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2020. no vem ber 3. 13 óra 00 perc.
Aján la ti biz to sí ték össze ge: 900 000 fo rint.
Az aján la ti biz to sí ték for má ja, meg fi ze té sé nek mód ja és ha tár ide je: a pá lyá zó nak az aján la ti biz to sí té kot át uta lás sal a QU A ES TOR

Zrt. „f. a.” Ta ka rék bank Zrt.-nél ve ze tett 65100118-11354554-00000000 szá mú bank szám lá já ra kell meg fi zet nie. Az át uta lás köz le -
mé nyé ben kér jük fel tün tet ni „QU A ES TOR Zrt. f. a. pá lyá za ti biz to sí ték” szö ve ge zést. A bá nat pénz nek az aján lat be nyúj tá sá ra nyit va
ál ló ha tár idõ ben a meg adott szám lán jó vá írás ra kell ke rül nie. A pályázathoz csatolni kell az ajánlati biztosíték befizetésérõl szóló
igazolást.

Az aján la ti biz to sí ték kal kap cso la tos egyéb köz le mény: ha a pá lyá za ti el já rás ered mé nyes, az aján la ti biz to sí ték a nyer tes pá lyá zó -
nál a vé tel ár ba be szá mí tás ra ke rül, a töb bi pá lyá zó ese té ben az aján la ti biz to sí ték tel jes össze ge az ered mény hir de tés nap já tól szá mí -
tott nyolc mun ka na pon be lül vissza uta lás ra ke rül. A fel szá mo ló tá jé koz tat ja a pá lyá zó kat, hogy amennyi ben az adás vé te li szer zõ dés
a nyer tes pá lyá zó ér dek kö ré ben fel me rü lõ ok ból nem jön lét re, vagy a nyer tes pá lyá zó a vé tel árat az elõ írt ha tár idõ ben nem fi ze ti meg, 
vagy azt az elekt ro ni kus ár tár gya lá son kí vül mó do sít ja, az aján la ti biz to sí té kot el ve szí ti. Nem jár vissza az aján la ti biztosíték a nyertes
pályázónak, ha az a 30 napos ajánlati kötöttség idõtartama alatt az ajánlatát visszavonja. 

A Cstv. 49/A. § (4) be kez dé se ér tel mé ben több meg fe le lõ, azo nos ér té kû (a vé tel ár vo nat ko zá sá ban leg fel jebb 10%-kal el té rõ)
aján lat ese tén a fel szá mo ló nyil vá nos ár tár gya lást tart.

A fel szá mo ló nak – a va gyon fel mé rés, va la mint az adós va gyo ná ra vo nat ko zó ada tok alap ján – elõ vá sár lás ra jo go sult ról nincs
tu do má sa.

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy:
A va gyon összes ség egy ma gán sze méllyel szem be ni kö ve te lés bõl te võ dik össze. A kö ve te lés rész le tes le írá sa a té te lek me nü pont

alatt megtalálható.
A va gyon tárgy gyor san rom ló/kü lön le ges ke ze lést igény lõ/cse kély ér té kû: nem.
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tár gyak becs ér té ke össze sen: 59 432 500 forint.
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tár gyak mi ni má lá ra össze sen: 20 801 500 fo rint (a becs ér ték 35%-a).
A mi ni mál ár csök ken té sét az ér de kel tek írás ban nem el le nez ték.
1. té tel:
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy meg ne ve zé se: ma gán sze méllyel szem be ni követelés.
A kö ve te lés össze ge: 124 438 586 Ft.
Le já ra ti ide je: le járt (egy éven túl).
Szám vi te li be so ro lá sa: egyéb kö ve te lés.
A kö ve te lés kö te le zett je: ma gán sze mély.
A kö ve te lés biz to sí tott-e: igen.
A va gyon tárgy meg te kint he tõ sé gé nek he lye, ide je, egyéb köz le mény: az EÉR kap cso lat tar tás ra fenn tar tott fe lü le tén, elõ ze tes

idõpont- egyeztetést kö ve tõ en, ti tok tar tá si nyi lat ko zat alá írá sá nak fel té te le mel lett te kint he tõ ek meg a do ku men tu mok a fel szá mo ló 
szék he lyén. A kö ve te lé sek do ku men tá ci ó ját, ki zá ró lag az te kint he ti meg, il let ve an nak mun ka tár sa, aki ren del ke zik 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 sze rin ti pénz ügyi szol gál ta tás vég zé sé re vo nat ko zó
érvé nyes en ge déllyel, és azt be mu tat ja, va la mint ti tok tar tá si nyi lat ko zat tesz. Tá jé koz tat juk to váb bá a pá lyá zó kat, hogy az ira tok ba
va ló be te kin tés so rán fi gye lem mel kell len ni a ter mé sze tes sze mé lyek sze mé lyes ada ta i nak vé del mé re vo nat ko zó jog sza bá lyok ra
(GDPR, In fotv.), ezért a ma gán sze mé lyek kel kap cso la tos ada tok kor lá to zot tan is mer he tõk meg.

Az áfa fi ze tés re vo nat ko zó sza bá lyok: 2007. évi CXXVI II. tv. (áfa tör vény) alap ján tár gyi adómentes.
A 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 12. § (5) be kez dés sze rin ti pá lyá za ti el bí rá lás mód ja: a leg ma ga sabb vé tel árat aján ló nye ri

a pá lyá za tot.
A vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ja, ha tár ide je: a ve võ az aján la ti biz to sí té kon fe lül fenn ma ra dó vé tel árat a szer zõ dés kö tés tõl szá mí -

tott 15 na pon be lül ban ki át uta lás sal, egy összeg ben kö te les meg fi zet ni az el adó ré szé re a QU A ES TOR Zrt. „f. a.” Ta ka rék bank
Zrt.-nél ve ze tett 65100118-11403160-00000000 szá mú bank szám lá já ra. Amennyi ben a 15 na pos fi ze té si ha tár idõ ered mény te le nül
telik el, az eladó külön felszólítás nélkül eláll a szerzõdéstõl.

Rész let fi ze té si le he tõ ség: nincs.
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A szer zõ dés kö tés ha tár ide je: a Kvan tál Kft. a nyer tes aján lat te võ vel a pá lyá zat el bí rá lá sát – az ér té ke lé si jegy zõ könyv EÉR-en tör -
tént meg je le né sét – kö ve tõ 15 (ti zen öt) na pon be lül meg kö ti az adás vé te li szer zõ dést. Ezen idõ tar tam alatt a nyer tes pá lyá zó az aján la -
tá hoz köt ve van. Az aján lat te võ a szer zõ dés alá írá sa elõtt kö te les az EÉR ren de let 6. § (1) be kez dé sé nek b) pontjában meghatározott
1% jutalék megfizetését igazolni.

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 ki író a pá lyá za to kat ki zá ró lag az aján lott vé tel ár alap ján rang so rol ja. 
A ki író azt az aján la tot mi nõ sí ti elõ nyö sebb nek, amely ben az aján lott ma ga sabb net tó vé tel ár szerepel. 
A mi ni mál ár alat ti ér té ken – mely a becs ér ték 50%-a – adott vé te li aján lat ér vény te len. 
Ár aján la tot csak MNB – kö ve te lés vá sár lá si te vé keny ség re szó ló – en ge dé lyé vel ren del ke zõ gaz da sá gi társaságok tehetnek. 
Az aján lat nak tar tal maz nia kell: 
– pá lyá zó ada ta it a jog ké pes sé get iga zo ló, 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat, va la mint a cég jegy zés re, il let ve alá írás ra jo go sult

alá írá si cím pél dá nya vagy hiteles másolata, 
– a kö ve te lés vá sár lá si te vé keny ség re ka pott MNB-en ge dély szá mát; 
– az aján la ti biz to sí ték meg fi ze té sé nek bi zony la tát, 
– aján la ti biz to sí ték vissza uta lá sá ra bank szám la szá mot, 
– nyi lat ko za tot ar ra, hogy el fo gad ja-e a pá lyá zat ér té ke lé sé rõl e-ma il ben tör té nõ tá jé koz ta tást, amennyi ben igen, azt mi lyen

e-mail- címre ké ri, 
– an nak tu do má sul vé te lét, hogy az adós a va gyon tárgy ér té ke sí té sé re irá nyu ló szer zõ dés ben a hi bás tel je sí tés bõl ere dõ kellék -

szavatossági igé nye ket, kár té rí té si igényt tel jes mér ték ben ki zár ja. 
A pá lyá za tok el bí rá lás nál a vé tel ár nagy sá ga az egyet len szempont.
A fel szá mo ló hir det ménnyel kap cso la tos egyéb köz le mé nye: 
A fel szá mo ló je len kö ve te lést ne gye dik al ka lom mal hir de ti meg. 
A 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 2. § (2) be kez dé se sze rin ti ér te sí té si kö te le zett ség nem áll fenn. 
Az elõ vá sár lás ra jo go sul tak az elõ vá sár lá si jo gu kat a pá lyá zat ke re tei kö zött érvényesíthetik.
A fen ti va gyon tárgy ról ké szí tett ten der fü zet az aláb bi lin ken ér he tõ el: 
https://eer.gov.hu/pa lya zat/P2036086/te te lek.pdf

* * *
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