
Pályázati Hirdetmény

A(z) dr. Hetényi Géza és Tsa. Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-568162, székhely: 1137 Budapest, Szent
István krt. 4.., levelezési cím: 1137 Budapest, Szent István krt. 4..), mint a(z) BIFK Kft. „f.a”
(cégjegyzékszám: Cg.01-09-939767, székhely: 1151 Budapest, Győztes utca 7. A ép.) Fővárosi
Törvényszék . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben6.Fpk.01-15-001659/5.
2017. július 20. 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/P810579

 A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2017. augusztus 4. 13 óra 00 perc
 A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. augusztus 28. 13 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 150 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a
felszámoló 10700024-26647603-51200002 számlájára banki átutalással kell megfizetni oly
módon, hogy az ajánlati biztosíték összege a fenti pénzintézeti bankszámlán a pályázati határidő
végéig jóváírásra is kell, hogy kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Nincs.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós társaság 1/1 eszmei tulajdoni hányad szerinti tulajdonában álló Gyomaendrőd belterület
2509 hrsz., természetben Gyomaendrőd, Kisréti u. 36. alatti kivett óvoda megnevezésű ingatlan. 
A tulajdoni lap III. részében az alábbi bejegyzés található:
Az ingatlant a BOHEMIAN FINANCING Zrt javára 40.650,-CHF erejéig keretbiztosítéki jelzálogjog
terheli.
Az ingatlant a BOHEMIAN FINANCING Zrt javára 69.600,-CHF erejéig jelzálogjog terheli.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 4 500 000 forint.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Gyomaendrődi kivett óvoda
megnevezésű ingatlan

 Típus: ház
 Területe: 2 383 m²
 Állapota: felújítandó

 Közművesítettség foka: teljesen közművesített
 Tehermentes: nem

 Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

https://eer.gov.hu/palyazat/P810579


Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
 Ingatlan fekvése: belterület

 Helyrajzi szám: Gyomaendrőd 2509
 Művelési ág: kivett óvoda

 Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: kivett óvoda
 Területnagyság: 2 383 m²

 Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Gyomaendrődi
kivett óvoda megnevezésű ingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlant a BOHEMIAN FINANCING Zrt javára
40.650,-CHF erejéig keretbiztosítéki jelzálogjog terheli. Az ingatlant a BOHEMIAN FINANCING Zrt
javára 69.600,-CHF erejéig jelzálogjog terheli.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan a
Gyomaendrőd, Kisréti u. 36. alatt tekinthető meg munkanapon munkaidőben.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó a vételárat legkésőbb a
szerződés aláírásakor köteles készpénzben vagy azt megelőzően átutalással megfizetni, melybe
az ajánlati biztosíték összege beszámít.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázó köteles a szerződést az eredményhirdetést
követő 15 napon belül megkötni az eljáró felszámolóval.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó legkésőbb a
szerződés aláírását követő 10 napon köteles a vagyontárgyat átvenni (birtokba venni).

 bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) A pályázatnak
tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. Társas vállalkozás
esetében hiteles formában csatolni kell az aláírási címpéldányt, 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot és nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy van-e folyamatban a cégadatokban
változás bejegyzési kérelem. A pályázatnak tartalmaznia kell bankszámla számról nyilatkozatot,
hogy eredménytelen pályázat esetén a befizetett bánatpénzt a felszámolóbiztos visszautalhassa.
A meghirdetett vagyontárgy tekintetében elővásárlási jog nem áll fenn. A pályázatok
értékelésénél a felszámoló a megajánlott vételár alapján dönt. Megfelelő pályázatok esetén a
több azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén ezen
pályázók között nyilvános ártárgyalás kerül megtartásra.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlan tekintetében
elővásárlási jog nem áll fenn.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: 
https://eer.gov.hu/palyazat/P810579/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
https://eer.gov.hu/palyazat/P810579/tetelek.pdf

