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17. szám

A Kvantál Kft. (Cg.: [01 09 364827]; székhely: 1115 Budapest, Keveháza u. 3.; levelezési cím: 1525 Budapest, Pf. 84) mint a
Quaestor Zrt. „f. a.” (Cg.: [01 10 042155]; székhely: 1132 Budapest, Váci út 30.) Fõvárosi Törvényszék 31. Fpk. 01-15-001426/27. sz.
végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. április 28-án meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelõen
nyilvános pályázati felhívás
útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.
A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2700486
A pályázatok benyújtásának kezdõ idõpontja: 2022. május 13. 10 óra 00 perc.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. május 31. 12 óra 00 perc.
Ajánlati biztosíték összege: 60 000 forint.
Az ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: a pályázónak az ajánlati biztosítékot átutalással a Kvantál Kft.
Takarékbank Zrt.-nél vezetett 65100118-11354554-00000000 számú bankszámlájára kell megfizetnie. Az ajánlati biztosíték megfizetését a pályázat benyújtására meghatározott határidõ megnyíltát megelõzõ 24 óráig kell teljesíteni. Az átutalás közleményében
kérjük feltüntetni „Quaestor Zrt. f.a bánatpénz”. A banki utalási közleményben fel kell tüntetni az értékesítés EÉR-azonosító számát,
valamint a pályázó összevont P és F azonosítóját is. Ugyaneddig az idõpontig a bánatpénz megfizetését igazoló bizonylatot fel kell
tölteni az EÉR-re is. A felszámoló az ajánlati biztosíték megfizetését a pályázat hirdetményben megjelölt kezdõ idõpontját megelõzõ
24 órával ellenõrzi.
Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától számított nyolc munkanapon belül visszautalásra kerül. Amennyiben az adásvételi szerzõdés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülõ
okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az elõírt határidõben nem fizeti meg, vagy azt az elektronikus ártárgyaláson
kívül módosítja, az ajánlati biztosítékot elveszíti. Nem jár vissza az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónak, ha az a 30 napos ajánlati
kötöttség idõtartama alatt az ajánlatát visszavonja. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelõ, azonos értékû (a vételár
vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ) ajánlat esetén a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart.
A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elõvásárlásra jogosultról nincs tudomása.
A pályázatban szereplõ vagyontárgyak:
3 db gépjármû. A gépjármûvek részletes adatai a tételek alatt külön-külön megtalálhatóak. A gépjármûvek bûnügyi foglalás miatt
több éve használaton kívül voltak és az utcán álltak. A felszámoló a gépjármûvek mûszaki állapotáért semmilyen felelõsséget nem
vállal.
A vagyontárgy gyorsan romló/különleges kezelést igénylõ/csekély értékû: nem.
A pályázatban szereplõ vagyontárgyak becsértéke összesen: 1 200 000 forint.
A pályázatban szereplõ vagyontárgyak minimálára összesen: 1 200 000 forint.
1. tétel:
A pályázatban szereplõ vagyontárgy megnevezése: személygépkocsi.
Típus: jármû.
Márka: Ford.
Modell: FOCUS.
Jármû típusa: személyautó.
Gyártási idõ: 2006.
Állapot: átlagos.
Tehermentes: nem, zár alá vétel hatálya alatt áll.
Mennyisége: 1 db.
Becsérték: 400 000 forint.
2. tétel:
A pályázatban szereplõ vagyontárgy megnevezése: személygépkocsi.
Típus: jármû.
Márka: Ford.
Modell: FOCUS.
Jármû típusa: személyautó.
Gyártási idõ: 2004.
Állapot: átlagos.
Tehermentes: nem, zár alá vétel hatálya alatt áll.
Mennyisége: 1 db.
Becsérték: 400 000 forint.
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3. tétel:
A pályázatban szereplõ vagyontárgy megnevezése: személygépkocsi.
Típus: jármû.
Márka: Renault.
Modell: Megane Scenic.
Jármû típusa: személyautó.
Gyártási idõ: 2004.
Állapot: átlagos.
Tehermentes: nem, zár alá vétel hatálya alatt áll.
Mennyisége: 1 db.
Becsérték: 400 000 forint.
A vagyontárgyak megtekinthetõségének helye, ideje, egyéb közlemény: a vagyontárgyak megtekintésére elõzetes bejelentkezés
alapján Budapesten van lehetõség. Érdeklõdni az alábbi telefonszámon lehet: +36 (30) 647-1960.
Az áfafizetésre vonatkozó szabályok: 2007. évi CXXVIII. (áfatörvény) alapján tárgyi adómentes.
A 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése szerinti pályázati elbírálási mód: a pályázónál felmerülõ költségek a pályázót
terhelik. Sikeres szerzõdéskötés esetén a felmerülõ vagyonátruházási illeték, a szerzõdés elkészítésével és ellenjegyzésével kapcsolatban felmerülõ ügyvédi munkadíj a vevõt terheli. A licitálónak meg kell fizetnie az EÉR részére járó 1%-ot.
A vételár megfizetésének módja, határideje: a vevõ az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerzõdéskötéstõl
számított 15 napon belül banki átutalással, egy összegben köteles megfizetni az eladó részére a Kvantál Kft. Takarékbank Zrt.-nél
vezetett 65100118-11354554-00000000 számú bankszámlájára. Amennyiben a 15 napos fizetési határidõ eredménytelenül telik el,
az eladó külön felszólítás nélkül eláll a szerzõdéstõl.
Részletfizetési lehetõség: nincs.
A szerzõdéskötés határideje: a Kvantál Kft. a nyertes ajánlattevõvel a pályázat elbírálását – az értékelési jegyzõkönyv EÉR-en
történt megjelenését – követõ 30 napon belül megköti az adásvételi szerzõdést. Ezen idõtartam alatt a nyertes pályázó az ajánlatához
kötve van. Az ajánlattevõ a szerzõdés aláírása elõtt köteles az EÉR rendelet 6. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott
1% jutalék megfizetését igazolni.
A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: az adásvételi szerzõdésben foglaltak alapján történik.
A 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése szerinti részletes feltételek:
Árajánlatot a vagyonösszességre gazdasági társaságok és természetes személyek egyaránt tehetnek.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
– pályázó adatait;
– 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 közjegyzõ által
kiállított vagy hitelesített 30 napnál nem régebbi cégkivonat, illetve a nyilvántartásba vételrõl szóló 30 napnál nem régebbi igazolás,
valamint a cégjegyzésre, illetve aláírásra jogosult aláírási címpéldánya vagy hiteles másolata;
– ajánlott vételárat a vagyonösszességre;
– az ajánlati biztosítékkal nem fedezett vételár megfizetésének kötelezettségét a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelõen
(fizetés módja, határideje);
– kötelezettségvállalást az adásvételi szerzõdés elkészítésével felmerülõ ügyvédi munkadíj megfizetésére;
– az ajánlati biztosíték megfizetésének eredeti bizonylatát;
– ajánlati biztosíték visszautalására bankszámlaszámot;
– nyilatkozatot arról, hogy elfogadja-e a pályázat értékelésérõl e-mailben történõ tájékoztatást, amennyiben igen, azt milyen
e-mail-címre kéri;
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett vagyontárgyat megtekintette, állapotát megismerte, a vagyontárgy állapota
teljeskörûen ismert a pályázó elõtt;
– annak tudomásulvételét, hogy a gépjármûvek zár alá vétel hatálya alatt állnak.
Az adós a vagyontárgy értékesítésére irányuló szerzõdésben a hibás teljesítésbõl eredõ kellékszavatossági igényeket, kártérítési
igényt teljes mértékben kizárja.
A kiíró a pályázatokat kizárólag az ajánlott vételár alapján rangsorolja. A kiíró azt az ajánlatot minõsíti elõnyösebbnek, amelyben
az ajánlott magasabb nettó vételár szerepel.
A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:
A felszámoló jelen követelést elsõ alkalommal hirdeti meg.
A pályázatban meghirdetett gépjármûvekre egyben és külön-külön is elfogad a felszámoló vételi ajánlatot.
A vételi ajánlatot a felszámoló által készített „Vételi ajánlat” nyomtatvánnyal egyezõ tartalommal kell benyújtani. Csatolmányok
alatt felöltésre kerül a minta.
A fenti vagyontárgyról készített tenderfüzet az alábbi linken érhetõ el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2700486/tetelek.pdf
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