
A KVANTÁL GAZDASÁGI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 

TÁRSASÁG (cégjegyzékszáma: 01-09-364827; székhelye: 1115 Budapest, Keveháza utca 3.) mint a 

Z-FORM SZERSZÁMGYÁRTÓ ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKAI KFT. "FELSZÁMOLÁS ALATT" (1103 

Budapest, Gyömrői út 108-126., Cg.01 09 065410,, képviseli: Máhrné dr. Kazareczki Éva 

felszámolóbiztos; a továbbiakban: Adós) felszámolója a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 

szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 49. §-a alapján közzé teszi a 02/2022/Z-

Form számú 

 

n y i l v á n o s  p á l y á z a t i  f e l h í v á s t  

 

az Adós tulajdonát képező alábbi informatikai berendezések értékesítése tárgyában: 

 

 

 

INGÓSÁGOK LEÍRÁSA: 

Elavult, sérült, használt irodai gépek, melyek működőképességéért a Felszámoló nem vállal 

felelősséget. Az eszközök javítását a Felszámoló nem vállalja, az a nyertes pályázó kötelessége.  A 

táblázatban feltüntetett eszközökre kizárólag tételenként lehet ajánlatot tenni.  A listában 

a feltüntetett árak nettó árak, melyeket ÁFA kötelezettség terhel. 

 

A Vevő vállalja a megvásárolt eszközök elszállítását a Felszámoló által előre megadott napon. Az 

eszközök elszállításának költségei a Vevőt terhelik. 

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 

A felszámoló az értékesíteni kívánt ingóságok megtekintését az Adós telephelyén -1103 Budapest, 

Gyömrői út 108-126.-előre egyeztetett időpontban biztosítja az érdeklődök részére.  

Kapcsolattartó: Tóth Borbála, tel. szám: +36 1/445-1250, e-mail: kvantal@kvantal.hu 

 

Vételi ajánlatot legkésőbb 2022. május 10. napjáig lehet tenni a mellékelt vételi ajánlat kitöltésével 

és megküldésével.  

 

Fizetés módja: Adós telephelyén, készpénzben. 

 

A pályázaton természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és 

egyéb szervezetek vehetnek részt, képviseleti jogosultság igazolása mellett. 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 

- pályázó adatai 

Tétel megnevezése Ár (Ft/db+ÁFA) 

számítógép 100 000 Ft 

monitor 10 000 Ft 

Synology DS1515 asztali gép  100 000 Ft 

memóra és winchester  80 000 Ft 

Huzal Pc számítógép 50 000 Ft 

nyomtató  15 000 Ft 

Fujitsu asztali számítógép 100 000 Ft 

mailto:kvantal@kvantal.hu


- 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, 

- vételárat 
 

A Felszámoló jelen kiírást a Cstv.49. § (1) alapján készítette: 

„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, 2022. április 25. 

 


