
A Dr. He té nyi Gé za és Tsa Fel szá mo ló Kft. (Cg.: [01 09 568162]; szék hely: 1033 Bu da pest, Husz ti út 35. I. em.; le ve le zé si cím:

1033 Bu da pest, Husz ti út 35. I. em.) mint a HUN-MI NING Nyrt. „f. a.” (Cg.: [01 10 047607]; szék hely: 1148 Bu da pest, Ke re pe si
út 78. F ép. I. 6.) Fõ vá ro si Tör vény szék 31. Fpk. 01-12-010244/11. sz. vég zé se ál tal ki je lölt fel szá mo ló ja, a Cég köz löny ben
2020. május  21-én meg hir de tett pá lyá za ti fel hí vás nak meg fe le lõ en

nyil vá nos pá lyá za ti fel hí vás

út ján, az aláb bi fel té te lek kel ér té ke sí ti az adós kis ér té kû in gó sá ga it.
A pá lyá zat ada tai:

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 a té te lek nél meg je lölt feltételekkel.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: 2020. jú ni us 5. 15 óra 00 perc.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2020. jú ni us 22. 15 óra 00 perc.

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy(ak): 

Az adós tár sa ság tu laj do ná ban ál ló Ba rit mix I. meg ne ve zé sû su gár vé dõ ne héz be ton alap anyag. A ki ter melt anyag a Ru da bá nya,
hrsz.: 099/2. szám alatt található „in situ” állapotban.

A va gyon tárgy gyor san rom ló/kü lön le ges ke ze lést igény lõ/cse kély ér té kû: nem.

1. té tel:

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy(ak) meg ne ve zé se: Ba rit mix I. su gár vé dõ ne héz be ton alap anyag 0,00-12 mm. 

Az anyag össze té te le nem ho mo gén, pon tos in for má ció az anyag tu laj don sá gá ról nem áll ren del ke zés re.

A va gyo ni elem ti zen ötö dik al ka lom mal ke rül meg hir de tés re.

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: https://eer.gov.hu/pa lya zat/P1914579

Tí pus: anya gok.

Ál la pot: nem ho mo gén, az anyag tu laj don sá ga pon to san nem ismert.

Te her men tes: igen.

Mennyi sé ge: 1 183 826,2 ton na.

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy(ak) becs ér té ke össze sen: 473 500 000 forint.

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy(ak) mi ni má lá ra össze sen: 165 725 000 fo rint (a becs ér ték 35%-a).

A mi ni mál ár csök ken té sét az ér de kel tek írás ban nem el le nez ték.

Aján la ti biz to sí ték össze ge: 2 000 000 fo rint.

2. té tel:

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy(ak) meg ne ve zé se: Ba rit mix I. su gár vé dõ ne héz be ton alap anyag 0,00-12 mm. 

Az anyag össze té te le nem ho mo gén, pon tos in for má ció az anyag tu laj don sá gá ról nem áll ren del ke zés re.

A va gyo ni elem ti zen ha to dik al ka lom mal ke rül meg hir de tés re.

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: https://eer.gov.hu/pa lya zat/P1914576

Tí pus: anya gok.

Ál la pot: nem ho mo gén, az anyag tu laj don sá ga pon to san nem ismert.

Te her men tes: igen.

Mennyi sé ge: 250 000 ton na.

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy(ak) becs ér té ke össze sen: 100 000 000 forint.

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy(ak) mi ni má lá ra össze sen: 35 000 000 fo rint (a becs ér ték 50%-a).

A mi ni mál ár csök ken té sét az ér de kel tek írás ban nem el le nez ték.

Aján la ti biz to sí ték össze ge: 1 000 000 fo rint.

Az aján la ti biz to sí ték for má ja, meg fi ze té sé nek mód ja és ha tár ide je: az aján la ti biz to sí té kot a fel szá mo ló 10700024-26647603-
51200002 szám lá já ra ban ki át uta lás sal kell meg fi zet ni oly mó don, hogy az aján la ti biz to sí ték össze ge a fen ti pénz in té ze ti bank szám -
lán a pá lyá za ti határidõ végéig jóváírásra is kell, hogy kerüljön.

Az aján la ti biz to sí ték kal kap cso la tos egyéb köz le mény: nincs.

A fel szá mo ló nak – a va gyon fel mé rés, va la mint az adós va gyo ná ra vo nat ko zó ada tok alap ján – elõ vá sár lás ra jo go sult ról nincs
tudomása.

Az in gó ság meg te kint he tõ sé gé nek he lye, ide je, egyéb köz le mény: az in gó ság meg te kint he tõ a Ru da bá nya, hrsz.: 099/2. szám alatt.
Az ér dek lõ dõk a pá lyá za ti va gyon tár gyak kal össze füg gõ eset le ges to váb bi kér dé se i ket az EÉR felületén tehetik fel.

Az áfa fi ze tés re vo nat ko zó sza bá lyok: a mi ni mál ár net tó összeg ben ke rült meg ha tá ro zás ra. A meg hir de tett va gyon tár gyak vé te lá ra
után a vo nat ko zó sza bá lyok sze rint áfa fi ze té si kö te le zett ség áll fenn.
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A 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 12. § (5) be kez dés sze rin ti pá lyá za ti el bí rá lás mód ja: a pá lyá za tok ér té ke lé sé nél a fel szá mo ló
a meg aján lott vé tel ár alap ján dönt. Meg fe le lõ pá lyá za tok ese tén a több 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 ese tén ezen pá lyá zók kö zött nyilvános ártárgyalás kerül megtartásra.

A vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ja, ha tár ide je: a nyer tes pá lyá zó a vé tel árat leg ké sõbb a szer zõ dés alá írá sa kor kö te les meg fi zet ni,
mely be az aján la ti biztosíték összege beszámít.

Rész let fi ze té si le he tõ ség: nincs.
A szer zõ dés kö tés ha tár ide je: a nyer tes pá lyá zó kö te les a szer zõ dést az ered mény hir de tést kö ve tõ 15 na pon belül megkötni.
A va gyon tár gyak el szál lí tá sá nak, át vé te lé nek mód ja, ha tár ide je: a nyer tes pá lyá zó leg ké sõbb a szer zõ dés alá írá sát kö ve tõ 30 na pon

be lül kö te les a va gyon tár gyat a Ru da bá nya, hrsz.: 099/2. szám alatt át ven ni (bir tok ba ven ni). Az anyag bir tok ba vé te lé vel össze füg -
gés ben fel me rü lõ va la mennyi költ ség és fe le lõs ség, így kü lö nö sen a ra ko dás, szállítás és ezek megszervezésének költsége a vevõt
terhelik.

A 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 12. § (5) be kez dés sze rin ti rész le tes fel té te lek:
A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó szer zõ dés kö tés hez szük sé ges min den ada tát. Tár sas vál lal ko zás ese té ben hi te les for má -

ban csa tol ni kell az alá írá si cím pél dányt, 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tot és nyi lat ko za tot ar ra vo nat ko zó an, hogy van-e fo lya -
mat ban a cég ada tok ban vál to zás be jegy zé si ké re lem. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell bank szám la szám ról nyi lat ko za tot, hogy
ered mény te len pá lyá zat ese tén a be fi ze tett bá nat pénzt a fel szá mo ló biz tos vissza utal has sa. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó
nyi lat ko za tát ar ra vo nat ko zó an, hogy a pá lyá zó a pá lyá za ti fel té te le ket tel jes kö rû en el fo gad ja, tu do má sul ve szi, hogy a fel szá mo ló
kel lék sza va tos sá got a pá lyá zat tár gyá ra nem vál lal. Pá lyá zó kö te les nyi lat ko za tot csa tol ni ar ra vo nat ko zó an, hogy a pályázó
a meghirdetett vagyont megtekintette, a szükséges dokumentációt megismerte, azt a jelenlegi fizikai, mûszaki, jogi állapotában
kívánja megvásárolni.

A fel szá mo ló hir det ménnyel kap cso la tos egyéb köz le mé nye:
Ered mény te len pá lyá zat ese tén az aján la ti biz to sí ték tel jes össze gét fel szá mo ló az ered mény te len ség meg ál la pí tá sá tól szá mí tott

nyolc mun ka na pon be lül va la mennyi pályázó részére visszautalja.
A 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 2. § (2) be kez dés sze rin ti fel té tel fenn áll.

* * *
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