
V É T E L I   A J Á N L A T 
 
Ajánlattevő adatai: 
 
Magánszemélyek: 

Név:  

Lakcím:  

Anyja neve:  

Születési helye, ideje:  

Adóazonosító jele:  

Levelezési cím:  

Telefonszám:  

E-mail cím:  

 
Nem magánszemélyek: 

Elnevezés:  

Székhelye:  

Nyilvántartója és nyilvántartási száma:  

Adószáma:  

Képviselő neve és beosztása:  

Levelezési cím:  

Telefonszám:  

E-mail cím:  

 
Alulírott Ajánlattevő, az INTENTIO Reorganizációs Kft. felszámoló, mint Kiíró által képviselt 
Napport Ingatlanhasznosító és Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" 
Eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, a BAMKH Siklósi Járási Hivatal által Villány 
belterület, 911 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 7773 Villány, Ady Endre fasor 
911. hrsz. alatt található, 999 m2 alapterületű, kivett telephely megjelölésű ingatlan, valamint az 
ingatlanban található (részben beépített) borászati gépek és eszközök megvásárlására a következő 
vételi ajánlatot tesszük:   
   

Vagyonelem 
Ajánlott nettó 

ár (Ft - 
számmal) 

ÁFA 
(Ft - számmal) 

Ajánlott bruttó 
ár (Ft - 

számmal) 

Ajánlott (bruttó) ár 
(forint - betűvel) 

Villány belterület, 
911 hrsz-ú ingatlan 

 ------------------- 
 

----------------- 
 

 

borászati gépek és 
eszközök 

    

 
Az INTENTIO Reorganizációs Kft. felszámoló, mint a Napport Ingatlanhasznosító és 
Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" felszámolója által közzétett 
3/2017. számú ajánlattételi felhívásra benyújtott ajánlatunkkal kapcsolatban kijelentjük az 
alábbiakat: 
 
1. Kijelentjük, hogy jelen ajánlatunkhoz a benyújtástól számított 60 napig, az ártárgyalás 

során módosított ajánlathoz az ártárgyalás napjától számított 60 napig kötve vagyunk. 
 



2 

 

2. Kijelentjük, hogy nyertességünk esetén a vagyonelemek megvásárlása tárgyában az EÉR-
be feltöltött adásvételi szerződést magunkra nézve kötelezőnek elfogadjuk.  

 
3. Kötelezettséget vállalunk, hogy a Kiíró arra irányuló felhívásának kézhezvételét követő 8 

munkanapon belül az adásvételi szerződést aláírjuk, a vételárnak a megfizetett ajánlati 
biztosíték összegét meghaladó részét a szerződés aláírását követő 30 napon belül az Eladó 
részére egy összegben átutalással megfizetjük, továbbá a teljes vételár kifizetését követő 8 
napon belül a vagyonelemeket birtokba vesszük. 

 
4. Tudomásul vesszük, hogy a vagyonelemek a kellékszavatosság kizárásával, továbbá az 

ingóságok a leltárhiányért való felelősség kizárásával kerülnek értékesítésre. 
 
Vételi ajánlatunkhoz csatoljuk: 
 

- 2.000.000,- Ft, azaz Kettőmillió forint összegű ajánlati biztosíték megfizetésének 
igazolását; 

- meghatalmazást (amennyiben az Ajánlattevőt meghatalmazott képviseli a pályázat során). 
 
Kérjük, hogy nem nyertes ajánlatunk esetén a megfizetett ajánlati biztosíték összegét a 
…………………………………….. számú bankszámlára utalással szíveskedjenek visszafizetni.  
 
…………….., 2017. ……………………..hó …… 
 
 

............................................................. 
Ajánlattevő (cégszerű) aláírása 

 


