
 

A Gre en Ad vi ser Kft. (Cg.: [01 09 936022]; 1052 Bu da pest, Szé che nyi u. 14. III. 5.; adó szá ma: [22618131-2-41]) mint a Fõ vá ro si
Tör vény szék 20. Fpk. 2458/2019/13. szá mú vég zés sel el ren delt Vá ros mag VP5 In gat lan fej lesz tõ Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 282125];
1052 Bu da pest, Vá ci u. 25. I. 6., adó szá ma: [25558469-2-41]) fel szá mo ló ja (a fel szá mo lá si el já rás kez dõ nap ja: 2020. no vem ber 12.),
a több ször mó do sí tott 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.) ha tá lyos ren del ke zé sei és a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let alap ján

nyil vá nos pá lyá za ti fel hí vás

út ján ér té ke sí ti adós tár sa ság ki zá ró la gos tu laj do ná ban lé võ aláb bi in gat la nát:
1. Bu da pest V. ke rü let, Ve res Pál né u. 5.
Hét la ká sos tár sas ház te tõ té ri in gat lan.
Ere de ti leg 291 m2 pad lás tér bõl to vább épí tés sel ki ala kí tott hét la ká sos, 654 m2 összes alap te rü le tû szer ke zet kész bõ vít mény.
1. la kás: 80,66 m2.
2. la kás: 65,8 m2.
3. la kás: 65,4 m2.
4. la kás: 77,95 m2.
5. la kás: 100,7 m2.
6. la kás: 95,25 m2.
7. la kás: 111,21 m2.
Hrsz.: 23991/0/A/23.
Meg ne ve zés: pad lás tér, tár sas ház.
Tu laj do ni há nyad: 1/1.
A ter vek sze rint hét la kás, kü lön bö zõ mé re tû.
Tu laj do nos: Vá ros mag VP5 In gat lan fej lesz tõ Kft. „f. a.”, 1052 Bu da pest, Vá ci u. 25. I. 6.
Ké szült sé gi fok: ki sebb hi á nyos sá gok kal szer ke zet kész. A te tõ tér-be épí tés új mo no lit szer ke ze tû két-, il let ve háromszin tes, rész ben 

 kerámiafalazatú bõ vít mény. A tel jes szer ke zet ál lé kony, to vább épí tés re, be fe je zés re al kal mas. A te tõ hé ja zat, víz szi ge te lé sek az épü let
ál la gát me góv ják, de fe lül vizs gá lat ra szo rul nak. A szak ipa ri mun ká kat meg kezd ték, gé pé sze ti és vil la mos alap ve zet éke lés, bel sõ alap -
va ko lás el ké szült, il let ve nem tel jes kö rû a lé pés ál ló hang- és hõ szi ge te lõ könnyû be ton ré teg. Az összes töb bi szak ipa ri mun ka
azt követõen  vé gez he tõ el: gé pé sze ti-vil la mos sá gi sze rel vé nye zés, alj zat ké szí tés, nyí lás zá rók be épí té se, va ko lás, fes tés, bur ko lás
és to váb bi épí té si feladatok.

A be ru há zás be fe je zé sé hez szük sé ges fel ada tok a ve võt ter he lik, ezek:
– Ter vek fe lül vizs gá la ta, ha tó sá gi en ge dé lyek be szer zé se.

[Fe le lõs ter ve zõ, épí tész: Kaj do csi Je nõ É/113-0067, iro da: 1025 Bu da pest, Szép völ gyi u. 34., tel.: +36 (1) 335-1195,
+36 (70) 333-8631, e-ma il: kjtstu dio@kaj do csi.hu, kaj do csi@t-on li ne.hu, mûsza ki el len õr: Hu szár Zsolt Le ven te, É/13-52096,
2092 Bu da ke szi, Man du la u. 17.]

– Szer zõ dés kö tés a tár sas ház zal a mun kák foly ta tá sá nak tû ré sé re.
– A be fe je zés ha tó sá gi en ge dé lyez te té se.
– Be ru há zás be fe je zé se, il le tõ leg a ház la kó it szol gá ló lift meg épí té se.
– A Ve res Pál né u. 5. Tár sas ház ala pí tó ok ira tá nak ki egé szí té se a hét la kás sal, al be té te sí tés.
Becs ér ték net tó: 440 000 000 Ft.
Mi ni mál ár net tó: 440 000 000 Ft.
Aján la ti biz to sí ték: 13 400 000 Ft.
Az in gat lan el sõ hir de té se.
Tu laj do ni lap II. rész (tu laj do no sok):
Tu laj do ni há nyad: I/I.
Be jegy zõ ha tá ro zat ér ke zé si idõ: 36110/2016.03.04.
Jog cím: ap port.
Jog ál lás: tu laj do nos.
Név: Vá ros mag VP5 In gat lan fej lesz tõ Kft. „fa”, 1052 Bu da pest, Vá ci u. 25. I. 6.
Cím: 1052 Bu da pest, Vá ci u. 25. I. 6.
Tu laj do ni lap III. rész (be jegy zett ter he lé sek):
– Magán sze mély kár té rí tés jog cí men vég re haj tá si jog: 2 286 000 Ft és já ru lé kai ere jé ig (be jegy zés: 2019.10.18.).
– IS TEN HE GYI IN VEST Kft. (1052 Bu da pest V. ker., Ré gi Pos ta u. 5. I. 4.) jel zá log jog: 300 000 000 Ft és já ru lé kai ere jé ig

(bejegyzés : 2021.03.03.).
– IS TEN HE GYI IN VEST Kft. (1052 Bu da pest V. ker., Ré gi Pos ta u. 5. I. 4.) el ide ge ní té si és ter he lé si ti la lom a jel zá log biz to sí tá -

sá ra (be jegy zés: 2021.03.03.).
A 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 2. § (2) be kez dé se sze rin ti ér te sí té si kö te le zett ség nek a fel szá mo ló ele get tett. Az érin tet tek

nem el le nez ték az értékesítést.
A fel szá mo ló nak elõ vá sár lá si jo go sult ról nincs tudomása.

142 C É G K Ö Z L Ö N Y  II. K Ö T E T  [2022. január 13.] 2. szám

Ügy szám: 52652

                               1 / 3



 

Az aján la ti biz to sí té kot a fel szá mo ló (Gre en Ad vi ser Kft.) K&H Bank Zrt.-nél ve ze tett 10400528-50526567-72521001 sz.
EÉR-szám lá já ra (köz le mény ro vat ban: „Vá ros mag VP5 Kft. fa aján la ti biz to sí ték”) kell megfizetni.

Az EÉR ren de let 13. § (2) és (3) be kez dé sei sze rint, a Cstv. és az Ért. Korm. ren de let sze rin ti pá lyá za ti biz to sí ték be fi ze té sét az ér té -
ke sí tõ a pá lyá zat hir det mé nyé ben meg je lölt kez dõ idõ pont ját meg elõ zõ 24 órá val el len õr zi. A pá lyá za ti biz to sí té kot ezen idõ pon tig
nem tel je sí tõ sze mély az ér té ke sí tés ben nem ve het részt. A pá lyá za ti biz to sí ték össze ge a hir det mény ben meg je lölt fizetési számlára
történõ beérkezéskor minõsül megfizetettnek.

A be fi ze té sek és a sza bály zat ban elõ írt fel té te lek nem tel je sü lé se ese tén a sza bály ta la nul el já ró pá lyá zót az ér té ke sí tõ az ér té ke sí tés -
bõl ki zár ja, és ré szé re a meg fi ze tett pá lyá za ti biz to sí té kot vissza utal ja. Az ér té ke sí tõ ak kor ak ti vál ja az Elekt ro ni kus Érté ke sí té si
Rend szer pá lyá zó ként tör té nõ hasz ná la tá hoz szük sé ges fel hasz ná lói azo no sí tót, ha a pályázati biztosíték a fentiekben meghatározott
idõpontig megfizetésre kerül.

A pá lyá za ti aján la ti biz to sí ték meg fi ze té se kor a pá lyá zó nak a ban ki uta lá si köz le mé nyé ben fel kell tün tet nie az ér té ke sí tés
EÉR-azo no sí tószá mát, és az azt tar tal ma zó, ér té ke sí tés re je lent ke zés kor ka pott „F” be tû vel kez dõ dõ fel hasz ná lóazonosító számát
egyaránt (pl. P2504545F01).

Az áfafi ze tés re vo nat ko zó sza bá lyok: új épí té sû in gat lan áfája 5%.
A tu laj do no si há nyad a csõd tör vény 38. § (4) be kez dé se alap ján tö röl he tõ ter hek tõl men te sen ke rül értékesítésre.
A fel szá mo ló nak kör nye ze ti te her rõl nincs tu do má sa.
Az in gat lan meg te kin tett ál la pot ban ke rül ér té ke sí tés re, kel lék sza va tos ság, garancia nincs.
Az ér vé nyes aján lat té tel fel té te lei:
– a pá lyá zó fõbb ada ta i nak be mu ta tá sa;
– aján lott net tó vé tel ár és fi ze té si fel té te lek egy ér tel mû meg ha tá ro zá sa;
– vé tel ár fe de zetiga zo lá sa (ban ki fe de zet iga zo lás, ga ran cia, hi tel ígér vény vagy le té te mé nyes ügy véd ál tal iga zolt ügy vé di le tét)

a vé tel ár nak hát ra lé võ ré szé re;
– az aján la ti biz to sí ték be fi ze té se a fel szá mo ló (Gre en Ad vi ser Kft.) K&H Bank Zrt.-nél ve ze tett 10400528-50526567-72521001 sz.

EÉR-szám lá já ra (köz le mény ro vat ban: „Vá ros mag VP5 Kft. fa aján la ti biz to sí ték”) kell meg fi zet ni. A be fi ze tés bi zony la tát má so lat -
ban kér jük a pá lyá za ti anyag hoz mel lé kel ni;

– leg alább 60 (hat van) nap aján la ti kö tött ség vál la lá sa;
– vé tel ár át uta lás sal tör té nõ meg fi ze té sé nek vál la lá sa a szer zõ dés kö tést kö ve tõ 30 na pon be lül, rész let fi ze tés re nincs le he tõ ség;
– nyi lat ko zat, hogy az in gat lant a meg te kin tett ál la pot ban, kel lék sza va tos ság, és ga ran cia nél kül vá sá rol ja meg;
– nyi lat ko zat an nak tu do má sul vé te lérõl, hogy a be ru há zás be fe je zé sé hez szük sé ges fel ada tok a ve võt ter he lik;
– gaz da sá gi tár sa ság ese tén egy hó nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat, a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ(k) alá írá si cím pél dá nya. Ma gán sze mély 

pá lyá zó ese tén az azo no sí tás ra szol gá ló ok má nyok csa to lá sa;
– a nyer tes pá lyá zó nak vál lal nia kell, hogy a szer zõ dést a fel szá mo ló ál tal ki je lölt ügy véd köz re mû kö dé sé vel kö ti meg, és a szer zõ dés -

kötéssel fel me rült ügy véd költ sé ge it – amely a szer zõ dé ses ér ték 1,5%-a + áfa – meg fi ze ti. Ezen költ ség ese dé kes sé ge a szerzõdés -
kötés nap ja. Az ügy vé di költ sé get a nyer tes pá lyá zó nak az er rõl szó ló ér te sí tést kö ve tõ há rom na pon be lül a fel szá mo ló nál kell le tét be
he lyez nie;

– a nyil vá nos ér té ke sí té sen tu laj don jo got szer zõ pá lyá zó az adós sal szem ben be szá mí tás sal nem él het;
– a szer zõ dés kö tés fel té te le, hogy a nyer tes pá lyá zó iga zol ja a 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 6. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti

ju ta lék EÉR mû köd te tõ je ré szé re tör té nõ meg fi ze té sét.
A 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 12. § (5) be kez dé se sze rin ti pá lyá za ti el bí rá lás mód ja: az ér vé nye sen be nyúj tott pá lyá za tok kö zül 

nyer tes a leg ma ga sabb vé tel árat kí ná ló pá lyá zó, aki a szer zõ dés kö tést kö ve tõ 30 na pon be lül vál lal ja a teljes vételár megfizetését. 
A vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ja, ha tár ide je: a szer zõ dés kö tést kö ve tõ 30 na pon be lül átutalással.
Rész let fi ze té si le he tõ ség: nincs.
A pá lyá za tok ki zá ró lag az Elekt ro ni kus Ér té ke sí té si Rend sze ren (EÉR) ke resz tül nyújt ha tók be az ott meg ha tá ro zott szempontok

sze rint.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: 2022. feb ru ár  2. 12 óra 00 perc.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2022. feb ru ár 17. 12 óra 00 perc.
Az ér té ke sí tõ az elekt ro ni kus ér té ke sí tés ér vé nyes sé gé nek és ered mé nyes sé gé nek meg ál la pí tá sá ról vagy pe dig ér vény te len né,

 illetõleg ered mény te len né nyil vá ní tá sá ról köz le ményt tesz közzé az EÉR internetes felületén.
A szer zõ dés kö tés ha tár ide je: az adás vé te li szer zõ dés meg kö té sé re az ered mény hir de tést kö ve tõ 30 na pon be lül ke rül sor. A nyer tes

pá lyá zó ál tal fi ze tett aján la ti biz to sí ték (bá nat pénz) a vé tel ár ba be szá mít, míg a töb bi pá lyá zó be fi ze tett aján la ti biz to sí té kát a pá lyá zat
ki ér té ke lé sét kö ve tõ nyolc munkanapon belül a kiíró kamatmentesen visszafizeti.

Az in gat lan át vé te lé nek mód ja, ha tár ide je: a nyer tes pá lyá zó a vé tel ár hi ány ta lan meg fi ze té sét kö ve tõ 15. na pon ve he ti birtokba
az ingatlant.

A fel szá mo ló tá jé koz tat ja a pá lyá zó kat, hogy fenn tart ja a jo got ar ra, mi sze rint a pá lyá za tot – meg fe le lõ aján lat hi á nyá ban – ered -
mény te len né nyil vá nít sa. Eb ben az eset ben a ha tá lyos Cstv. ide vo nat ko zó ren del ke zé sei alap ján ki fe je zet ten fenn tart ja a jo gát
új pályázat  ki írá sá ra. A fel szá mo ló ezen dön té se mi att a pá lyá zók kö ré ben ke let ke zõ bármely kárért való minden felelõsségét már
most kizárja.

Amennyi ben több meg fe le lõ, azo nos ér té kû (a vé tel ár vo nat ko zá sá ban leg fel jebb 10%-kal el té rõ) pá lyá zat ér ke zik, ez eset ben
az aján lat te võk kö zött nyil vá nos ár tár gya lás meg tar tá sá ra ke rül sor, mely nek fel té te le it, az ár tár gya lás meg kez dé sét a részt ve võk kel
az EÉR-en ke resz tül is mer te ti a fel szá mo ló [Cstv. 49/A. § (4) be kez dé se]. Az aján la ti biz to sí ték vissza fi ze té sé re ez eset ben a nem
nyer tes pá lyá zók nak az ártárgyalás lezárását követõ nyolc munkanapon belül kerül sor.
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A fel szá mo ló fel hív ja a pá lyá zók fi gyel mét, hogy amennyi ben a szer zõ dés a nyer tes pá lyá zó ér dek kö ré ben fel me rü lõ ok ból nem
jön lét re, vagy a nyer tes pá lyá zó a vé tel árat az elõ írt ha tár idõ ben nem fi ze ti meg, az aján la ti biz to sí té kot el vesz ti, a fel szá mo ló
ezt az össze get az ér té ke sí té si be vé tel ré sze ként szá mol ja el [237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 2. § (7) be kez dés a), b) pontja].

A meg hir de tett in gat lan nal kap cso la to san egyéb in for má ci ók, il let ve az in gat lan meg te kin té sé re idõ pont-egyez te tés az aláb bi
 telefonszámon kér he tõ: Mar jas né End ré di Zsu zsan na Éva, 06 (46) 359-227.

* * *
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