
Ajánlattételi felhívás 

 
A T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt-nek a TURULGÁZ Zrt gazdasági társaságban 

meglévő 166 db egyenként 1.000.000,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvényének 

megvásárlására 

 

 

1. Ajánlatkérő adatai: 
 

Cégnév: TURUL Gázvezeték Építő és Vagyonkezelő Zrt. (TURULGÁZ Zrt.) 

Székhely: 2800 Tatabánya, Győri út 23. 

Cégjegyzékszám: 11-10-001442 

Adószám: 11186212-2-11 

 

2. Ajánlatkérő kapcsolattartójának adatai: 

 

Név: Marján György 

Telefon: +36 20 310-1068 

Email: tavho.titkarsag@tszol.hu 

 

3. Eljárás típusa:  

 

Egyszerű meghívásos eljárás gázvezeték tulajdonos gazdasági társaságban meglévő vagyoni 

részesedés értékesítésére 

 

4. Az értékesítés tárgya, mennyisége, műszaki leírás, minőségi követelmények: 

 

Ajánlatkérő a TURULGÁZ Zrt-ben meglévő 166 db, egyenként 1.000.000,- Ft névértékű 

névre szóló törzsrészvényét együtt kívánja értékesíteni.  

A társaság alaptőkéje: 404.000.000,- Ft, melyből 402 db részvény jogosítja fel a tulajdonosát 

szavazásra, így a szavazati jog mértéke 41,29 %. 

A társaság másik részvényese az OPUS TIGÁZ Zrt (szavazati jogának mértéke 58,71 %) 

többségi befolyással. 

A társaság fő bevételi forrása a tulajdonában álló gázvezetékrendszer üzemeltetéséből fakad.  

A társaság utolsó elfogadott mérlege: 2021. december 31. fordulónappal 

A társaság pénzügyi-, és vagyoni helyzetére vonatkozó részletes információk adatszoba 

biztosításával titoktartási kötelezettség mellett megtekinthető.  

Ajánlatkérő részajánlatot nem fogad el, a tulajdonát képező összes részvényt kizárólag 

együttesen kívánja értékesíteni. 

 

5. Ellenérték: 

 

Az ajánlatot részvényenként Ft/db egységárra vonatkoztatva, valamint együttesen összesítve 

kell megadni. A vételár Áfa-t nem tartalmaz a szerződés tárgyára tekintettel. 

Minimális ár együttesen összesítve 195.000.000 Ft. 

 

6. Szerződés meghatározása:  

 

Adásvételi szerződés  

 

 



7. Az Ajánlattétel módja, ajánlattételi szándék benyújtásának határideje: 

 

Az Ajánlattevő legkésőbb 2022. június 25. napjáig írásban köteles nyilatkozni az 

Ajánlatkérő 9. pontban meghatározott címére arról, hogy ajánlat adására a szándéka 

kiterjed. 

Ez a nyilatkozata az Ajánlattevő számára nem jelent elköteleződést, azonban ezt követően 

nyílik lehetősége az adatszobában a TURULGÁZ Zrt-re vonatkozó részletes pénzügyi-, 

gazdasági-, jogi-, stb. információk megtekintésére.  

Amennyiben azonban az Ajánlatkérő a jelen pontban írt határideig nem nyilatkozik az ajánlat 

adására vonatkozó szándékáról, úgy később ajánlattételre nem jogosult. 

Az lehetséges, hogy az Ajánlattevő ajánlattételi szándék jelzése nélkül a jelen pontban írt 

határidőn belül már a konkrét ajánlattételt küldi meg az Ajánlatkérő részére, amennyiben 

álláspontja szerint a társaság helyzetét ismeri. Ez esetben később nem hivatkozhat arra, hogy a 

társaság pénzügyi-, gazdasági-, jogi helyzetét nem ismerte. 

 

8. Ajánlattételi határidő: 2022. július 31. napja (amennyiben a 7. pont szerinti 

ajánlattételi szándék kinyilvánítása az ott írt határidőben megtörtént az Ajánlattevő 

részéről) 

 

Ajánlatoknak a benyújtásra nyitva álló határidőben be kell érkezniük. 

Kizárólag a 7. pontban írt ajánlattételi szándékra előírt határidőben a szándékukat bejelentő 

Ajánlattevők jogosultak konkrét ajánlattételre.  

 

9. Az ajánlat benyújtásának helye: 2800 Tatabánya, Győri út 23., T-Szol Zrt. 

Titkárság 

 

10. Fizetési feltételek: 

 

Az Ajánlattevő az Ajánlatkérő részére a vételárat az adásvételi szerződés aláírását követő 15 

naptári napon belül átutalással fizeti meg. 

 

11. Szerződést biztostó mellékkötelezettségek: 

 

Amennyiben az Ajánlattevő a szerződés aláírását követően a vételárat határidőben nem 

teljesíti, úgy a vállalkozások között irányadó törvényes mértékű késedelmi kamat 

megfizetésére köteles. Amennyiben a fizetési késedelme a 15 naptári napot meghaladja, úgy 

az Ajánlatkérő a szerződéstől elállhat. Ebben az esetben a szerződést aláíró ajánlattevő a 

vételár 10 %-át kitevő mértékű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. 

 

12. Ajánlatok bírálati szempontja: 

 

Az Ajánlatkérő a legmagasabb vételárat ajánló Ajánlattevőt részesíti előnyben.  

 

 

13. Ajánlattétel nyelve: 

 

magyar 
 

14.  Az ajánlatok felbontásának helye és ideje:  

 

Helye: 2800 Tatabánya, Győri út 23. 

Ideje: A pontos időpontról ajánlatkérő később értesíti ajánlattevőket. 



 

15. Egyéb információk:  

 

Az ajánlatnak kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat: 

 

- az ajánlattétel tárgyának pontos megnevezését 

- az Ajánlattevő nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), adószámát 

- a megajánlott ellenértéket az 5. pontban foglaltak szerint 

- Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban rögzített 

feltételeket elfogadja, 

- Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő az ajánlati 

kötöttségét az ajánlatok bontási napjától számított 30 naptári napig fenntartja, 

- Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben bármely okból, - 

akár indokolás nélkül is – az Ajánlatkérő az eljárást eredménytelennek nyilvánítja, 

úgy semminemű kártérítési-, költségtérítési stb. igényt Ajánlattevő nem érvényesít, 

- az ajánlathoz mellékelni az Ajánlattevő jogi formáját (cégkivonat, vállalkozói 

engedély) és a képviseleti jogot igazoló dokumentum (aláírási címpéldány) 

másolatát. 

 

Az ajánlatot, illetve a 7. pont szerinti ajánlattételi szándékot egy eredeti példányban kell 

benyújtani a 8. pontban megjelölt időpontig a 9. pontban megjelölt helyen. A benyújtással 

kapcsolatban további információt Ajánlatkérő 2. pontban megjelölt kapcsolattartója nyújt. 

 

Kelt: Tatabánya, 2022.06.17 

 

 

 

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt 

Ajánlatkérő 

 

 

 

 


