Pályázati Hirdetmény
A(z) Mátraholding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043926, székhely: 1146 Budapest,, Cházár András
utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9..), mint a(z) MONT-ORG Kft. „f.a”
(cégjegyzékszám: 10-09-020451, székhely: 3214 Nagyréde, Zrínyi út 2.. A.épület ép.) Heves
Megyei Bíróság 3. Fpk. 10-11-000559/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben
2015. április 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.
A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P22918
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2015. május 11. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. május 26. 10 óra 00 perc
Ajánlati biztosíték összege: 7 400 000 forint.
Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat benyújtásával egy
időben beérkezőleg fizetendő ajánlati biztosíték, a megpályázott vagyonelemre a kiírási ár 5 %-a
10 000 000,- Ft-ig, valamint az afölötti rész 3 %-a.
Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A vételi szándék bizonyítására a megjelölt
ajánlati biztosítékot (bánatpénzt) a pályázat benyújtásának határidejéig beérkezően kell az adós
társaság MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-45520332-00003285 sz. számlájára (közlemény
rovatba: MONT-ORG Kft. „fa” bánatpénz).
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):
1. Ingatlan
Gyöngyös külterület
3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 1.
Kivett telephely, üzlet szőlőfeldolgozó és bortároló csarnok, raktár és mérlegház hűtőtároló,
göngyölegtároló
Hrsz: 3987
Terület: 26 200 m2
Tulajdoni hányad: 1/1
Jelzálogjoggal, végrehatási joggal terhelt.
Az ingatlan bérlőkkel kerül értékesítésre.
A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 240 000 000 forint.
Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítendő
vagyonelemet 2015. április 30-án 10-14 óráig egyeztetett időpontban lehet megtekinteni.
(egyeztetése 37/505-386 telefonszámon).

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés megkötésétől számított,
60 napon belül, átutalással a vételárat az adós társaság MKB Bank Zrt-nél vezetett
10300002-45520332-00003285 sz. számlájára.
Részletfizetési lehetőség: nincs
A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre meghatározott határidő: A szerződéskötésre
az EÉR internetes felületén megjelent eredményességet megállapító közleményt követően 30
napon belül kerül sor.
A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy árvétele a teljes
vételár megfizetését követő 15 napon belül.
17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos
értékelési szempont a vételár nagysága.
A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: 6. A pályázónak a vételár
fizetésen kívül egyéb kötelezettség átvállalására, vagy teljesítésére nem kell ajánlatot tennie.
A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P22918/tetelek.pdf

