
A MATERM Hőszolgáltató, Befektető Kft. gőz-
ellátás, légkondicionálás tevékenységet végez 
és rendelkezik annak folytatásához szükséges 
valamennyi eszközzel.

Pályázni kizárólag a teljes meghirdetett üzletrész 
egészére lehet.

A meghirdetett csomag részét képezi a Geoterm 
Invest Kft. Materm Kft-vel szembeni kölcsön 
+kamat követelése.

Az eredményes ajánlattétel feltétele, hogy üzlet-
részre ajánlatot tevő pályázó az adásvételi szer-
ződés megkötésével egyidejűleg szavatolja a tár-
saságot finanszírozó kölcsönök visszafizetését,

A Kiíró tájékoztatja a pályázókat arról, hogy a 
társaságnak szerződéses és garanciális kötele-
zettségei vannak, melyeknek a társaság köteles 
eleget tenni.

A vételár és a fenti szavatossági kötelezettségek 
teljesítésének fedezetéül a Kiíró az alábbi biztosí-
tékokat fogadja el:
– a pályázó nyilatkozata, hogy a vételárként ígért 

összeg a pályázó bankszámláján rendelkezés-
re áll az ajánlati kötöttség időtartama alatt, 
és az ily módon rendelkezésre álló összeget a 
pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt 
kizárólag a Kiírónak, az adásvételi szerződés 
előírásai szerint fizeti ki, vagy

– amennyiben a pályázó hitelből kívánja a vé-
telárat vagy annak egy részét és/vagy a szava-
tossági biztosítékot teljesíteni, akkor magyar-
országi bejegyzett székhelyű bank feltétel nél-
küli és visszavonhatatlan hitelígérvénye, mely 
beváltásának egyetlen feltétele, hogy a pályázó 
és a Kiíró további feltétel nélkül az adásvételi 
szerződést az ajánlati kötöttség időtartamán 
belül megköti, vagy

– magyarországi bejegyzett székhelyű bank 
feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankga-
ranciája, mely beváltásának egyetlen feltétele, 
hogy a pályázó és a Kiíró további feltétel nélkül 
az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség 
időtartamán belül megköti.

Az érvényes pályázat kötelező kellékei:
– általános pályázati feltételeket elvállaló nyilat-

kozat,

– titoktartási nyilatkozat,
– a pályázó főbb adatainak bemutatása,
– a működés továbbfolytatásával kapcsolatos el-

képzelésekre, erőforrásokra vonatkozó tervek 
bemutatása,

– a kölcsön kötelezettségek visszafizetésére vo-
natkozó nyilatkozat,

– egyértelműen megajánlott tételes vételár meg-
adása, melyet a pályázó minden feltétel nélkül 
fizet,

– fizetési mód és feltételek meghatározása,
– pénzügyi biztosítékok (pályázó nyilatkozata, 

hogy a vételár fedezetként rendelkezésre áll 
vagy hitelből történő vásárlás esetén hitelígér-
vény)

– a garanciális és szavatossági kötelezettségek 
teljesítésének biztosítására vonatkozó nyilat-
kozat,

– a szállítási szerződések átvételére vonatkozó 
nyilatkozat,

– legalább 90 nap ajánlati kötöttség vállalása.

Egyebek

A pályázaton az vehet részt, aki a titoktartási 
nyilatkozatot aláírta. 

A pályázat benyújtásának 
Módja és helye: elektronikusan, magyar nyelven, 
Dr. Mázsár Mónika közjegyző hivatali kapujára: 
mokkit creed 342479118/11044 „MATERM” 
jelzéssel. Magánszemélyek pályázatukat ügyvédi 
közreműködéssel nyújthatják be. 
Ideje: 2020. május hó 8. 9-11 óra között

Az ajánlatok bontására és közokiratba fogla-
lására a benyújtási határidő napján, 2020. má-
jus hó 8-án 11 óra 15 perckor a közjegyző által 
kerül sor. 

További információk beszerezhetők a CASH & 
LIMES Zrt. vezérigazgatójától:
Marjasné Endrédi Zsuzsanna, 
tel.: 06-30-970-8728

A benyújtási határidőt követő 10 napon belül a 
Kiíró az ajánlatokat kiértékeli és elbírálás ered-
ményéről az érdekelteket írásban értesíti.

A Kiíró a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában 
eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot 
írhat ki.

A J Á N L A T I  F E L H Í V Á S
A MORANDO Kockázati Tőkealap  

(1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-22., azonosító száma 193017025)  
képviseletében eljáró MORANDO Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 

(2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 2., Cg.13-10-041895)  
nyilvános pályázatot ír ki a MATERM Hőszolgáltató, Befektető Kft.  

(6900 Makó, Széchenyi tér 7., Cg.06-09-012084) társaság  
98,85%-os üzletrészének megvásárlására.


