
 

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) mint a DIT ZA Kft.
„f. a.” (Cg.: [06 09 024843]; szék hely: 6728 Sze ged, Do rozs mai út 35. I. em.) Sze ge di Tör vény szék 16. Fpk. 277/2020/15. sz. vég zé se
ál tal ki je lölt fel szá mo ló ja, a Cég köz löny ben 2021. au gusz tus 5-én 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/P2403514
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: 2021. au gusz tus 20. 08 óra 00 perc.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2021. szep tem ber 4. 09 óra 00 perc.
Aján la ti biz to sí ték össze ge: 1 500 000 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: s pá lyá zó nak az aján la ti biz to sí té kot át uta lás sal a Kvan tál Kft.

Pát ria Ta ka rék szö vet ke zet 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 „DIT ZA Kft fa. kö ve te lés bá nat pénz”. A bá nat pénz nek az aján lat be nyúj tá sá ra nyitva álló határidõben
a megadott számlán jóváírásra kell kerülnie.

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. Tá jé koz tat ja a fel szá mo ló 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 ajánlati biztosíték a nyertes
pályázónak, ha az a 30 napos ajánlati kötöttség idõtartama alatt az ajánlatát vissza von ja.  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
 ártárgyalást 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
 tudomása.

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy:
Az adós ki fe je zet ten bi zony ta lan meg tér ülé sû hosszú le já ra tú köl csön kö ve te lé se. A kö ve te lés Eu ró pai Uni ón kí vü li or szág ban

 bejegyzett szék he lyû vál lal ko zás sal szem ben áll fenn. A kö ve te lé sek ér té ké ért, be hajt ha tó sá gá ért, il let ve ér vé nye sít he tõ sé gé ért a ki író 
fe le lõs sé get nem vál lal, il le tõ leg a Ptk. 6:193. §-ában meg ha tá ro zott ke ze si fe le lõs sé gét kifejezetten kizárja. A követeléseket
alátámasztó dokumentáció hiányos.

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 tárgy becs ér té ke össze sen: 15 000 000 forint.
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy mi ni má lá ra össze sen: 15 000 000 forint.
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy meg ne ve zé se: hosszú le já ra tú kölcsön.
A kö ve te lés össze ge: 84 558 000 fo rint.
Le já ra ti ide je: le járt (egy éven túl).
Szám vi te li be so ro lá sa: ve gyes.
A kö ve te lés kö te le zett je: más gaz dál ko dó.
A kö ve te lés biz to sí tott-e: nem.
Becs ér té ke: 15 000 000 fo rint.
A va gyon tárgy meg te kint he tõ sé gé nek he lye, ide je, egyéb köz le mény: a meg hir de tett kö ve te lés do ku men tá ci ó ja csak és ki zá ró lag

elõ re egyez te tett idõ pont ban, 2021. au gusz tus 30-án 10 óra és 15 óra kö zött te kint he tõk meg a fel szá mo ló szék he lyén: Kvan tál Kft.
1115 Bu da pest, Ke ve há za u. 3. A kö ve te lé sek do ku men tá ci ó ját ki zá ró lag az te kint he ti meg, aki ti tok tar tá si nyi lat ko zat tesz.
 Tájékoztatja to váb bá a fel szá mo ló a pá lyá zó kat, hogy a meg te kin tés al kal má val fi gye lem mel kell len ni a GDPR-sza bá lyo zás ra, ezért
a ma gán sze mé lyek kel kap cso la tos ada tok kor lá to zot tan ismerhetik meg.

Áfa fi ze tés re vo nat ko zó sza bá lyok: áfa ha tá lyán kí vü li ügylet.
A 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 12. § (5) be kez dé se sze rin ti pá lyá za ti el bí rá lá si mód: 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 mi ni mál ár alat ti ér té ken – mely a becs ér ték 100%-a – adott vé te li ajánlat érvénytelen.
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

 számított 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. Amennyi ben a 15 na pos fi ze té si ha tár -
idõ ered mény te le nül te lik el, az eladó külön felszólítás nélkül eláll a szerzõdéstõl.

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 a pá lyá zat ered mény hir de té sét kö ve tõ 30 na pon belül kerül sor.
A va gyon tárgy el szál lí tá sá nak, át vé te lé nek mód ja, ha tár ide je: a kö ve te lé sek tu laj don jo ga a vé tel ár tel jes meg fi ze té sé vel egy idõ ben 

száll át a ve võ re. A ki író a tu laj don jog át szál lá sát kö ve tõ 15 (ti zen öt) mun ka na pon be lül ad ja át a vevõnek a megvásárolt követelés
iratanyagát.
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A 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 12. § (5) be kez dé se sze rin ti rész le tes fel té te lek:
Az el já rás ban nincs olyan hi te le zõ, aki köz hi te les nyil ván tar tás ba be jegy zett zá log jog jogosultja.
Je len ér té ke sí té si hir det mény el sõ köz zé té tel a kö ve te lés ér té ke sí té se érdekében.
A fel szá mo ló hir det ménnyel kap cso la tos egyéb köz le mé nye:
A pá lyá zat ban sze rep lõ kö ve te lés mi ni má lá ra: 15 000 000 Ft.
Az aján lat te võ nek aján la tá ban 30 na pos aján la ti kö tött sé get kell vállalnia.
Az aján lat nak tar tal maz nia kell:
– a jog ké pes sé get iga zo ló, az il le té kes cég bí ró ság, il let ve köz jegy zõ ál tal ki ál lí tott vagy hi te le sí tett 30 nap nál nem ré geb bi

 cégkivonatot, il let ve a nyil ván tar tás ba vé tel rõl szó ló 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lást, va la mint a cég jegy zés re, il let ve alá írás ra
 jogosult aláírási címpéldányt, vagy hiteles másolatát,

– az aján lott net tó vé tel árat,
– a vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ját és ide jét,
– az aján la ti biz to sí ték meg fi ze té sé nek iga zo lá sát,
– az aján la ti biz to sí ték vissza uta lá sá ra bank szám la szá mát,
– nyi lat ko za tot ar ra vo nat ko zó an, hogy a pá lyá zó a meg hir de tett kö ve te lé se ket meg te kin tet te, kö ve te lés re vo nat ko zó do ku men tá ci ót

meg is mer te, ti tok tar tá si nyi lat ko za tot alá ír ta,
– kel lék sza va tos ság, ga ran ci á lis igény ér vé nye sí té sé nek ki zá rá sá ról szó ló nyi lat ko za tot, nyi lat ko za tot ar ra vo nat ko zó an, hogy

 tudomásul ve szi, a kö ve te lé sek ér té ké ért, be hajt ha tó sá gá ért, il let ve ér vé nye sít he tõ sé gé ért a ki író fe le lõs sé get nem vál lal, il le tõ leg
a Ptk. 6:193. §-ában meg ha tá ro zott ke ze si fe le lõs sé gét ki fe je zet ten kizárja.

A Cstv. 49/C. § (3) be kez dé se sze rint a jog sza bály vagy szer zõ dés alap ján elõ vá sár lás ra jo go sult jo gát a nyil vá nos ér té ke sí té sen
gya ko rol hat ja oly mó don, hogy a vég le ge sen ki ala kult vé tel ár is me re té ben nyilatkozik vételi szán dé ká ról. A fel szá mo ló fel hív ja
az elõ vá sár lás ra jo go sul ta kat, hogy elõ vá sár lá si jo gu kat a pá lyá zat le adá si ha tár ide jé ig írás ban a felszámolónál je lez zék. A fel szá mo ló 
az elekt ro ni kus ér té ke sí tés ér vé nyes sé gé nek és ered mé nyes sé gé nek meg ál la pí tá sát kö ve tõ en a nyer tes aján la tot be mu tat ja az elõ -
vásárlási jog gal ren del ke zõk nek az õket meg il le tõ sor rend ben, an nak ér de ké ben, hogy nyi lat koz za nak tíz mun ka na pon belül,
kívánnak-e élni elõvásárlási jogukkal.

A je len hir det mény 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, vagy egyéb, az ér té ke sí tést be fo lyá so ló ok fel me rü lé se esetén indoklás nélkül visszavonható.

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/P2403514/te te lek.pdf

* * *
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