
Az ARI AD NÉ VÁL SÁG KE ZE LÕ Kft. (Cg.: [01 09 887338]; szék hely: 1092 Bu da pest, Fe renc krt. 44. I. 2/A.; adó szá ma:
[14065813-2-43]) mint a KA LOT HERM Épí tõ ipa ri Zrt. „f. a.” (Cg.: [01 10 043798]; szék hely: 1078 Bu da pest, Ne fe lejcs u. 42.;
adó szá ma: [12354526-2-42]) Fõ vá ro si Tör vény szék 30. Fpk. 3368/2020. sz. vég zé se ál tal ki je lölt fel szá mo ló ja, a Cég köz löny ben
2021. au gusz tus 5-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 in gat la na it és in gó it kü lön köz le mény ben.
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 nyújthatók be.

1. In gó sá gok (a táb lá zat ban fel so rolt gép ko csi kat fel szá mo ló kü lön hir de ti az EÉR-en, a mi ni mál ár a becsérték 70%-a).

Rend szám Gyárt mány, tí pus Év já rat Egyéb Becs ér ték
(Ft)

Bá nat pénz
(Ft)

Mi ni mál ár
(Ft)

1. HFU–987 Cit ro ën Jum per 2000
1905 cm3,
dí zel,
le járt mû sza ki val

  237 600  8 000
166 000

(becs ér ték 70%-a)

2. JHJ–279 Ford Tran sit 2004
1998 cm3,
dí zel,
le járt mû sza ki val

  644 800 16 000
322 000

(becs ér ték 50%-a)

3. JAH–082 Ive co 65 C 15 2004
2800 cm3,
dí zel,
le járt mû sza ki val

1 056 000 26 000
528 000

(becs ér ték 50%-a)

2. In gat la nok:

– Ba las sa gyar mat bel te rü let, 3166/18. hrsz.-ú 10250 m2 alap te rü le tû, ki vett ipa ri park meg ne ve zé sû in gat lan (1/1 tul. il le tõ sé ge).
A tu laj do ni lap III. ré szé ben vég re haj tá si és ke ret biz to sí té ki jel zá log jog ke rül tek be jegy zés re. Az in gat lan elõ köz mû ve sí tett ipari
parkban található, beépíthetõség max. 40%.

Mi ni mál ár: net tó 16 400 000 Ft (ti zen hat mil lió-négy száz ezer fo rint), ami a becs ér ték 100%-a.
Becs ér ték: net tó 16 400 000 Ft (ti zen hat mil lió-négy száz ezer fo rint).

– Ba las sa gyar mat bel te rü let, 3174. hrsz.-ú 9069 m2 alap te rü le tû ki vett te lep hely meg ne ve zé sû in gat lan (1/1 tul. il le tõ sé ge).
A tulajdoni  lap III. ré szé ben vég re haj tá si és ke ret biz to sí té ki jel zá log ke rül tek be jegy zés re. Az in gat lan elõ köz mû ve sí tett ipari parkban 
található, beépíthetõség max. 40%.

Mi ni mál ár: net tó 14 900 000 Ft (ti zen négy mil lió-ki lenc száz ezer fo rint), ami a becs ér ték 100%-a.
Becs ér ték: net tó 14 900 000 Ft (ti zen négy mil lió-ki lenc száz ezer forint).

A pá lyá zat ada tai:
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: 2021. au gusz tus 20. 08 óra 01 perc.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2021. szep tem ber 7. 08 óra 01 perc.
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 lat te võ nek a meg je lölt össze gû aján la ti biz to sí té kot

(forintban ) át uta lás sal az adós cég Ra if fe i sen Bank nál ve ze tett 12072507-01753373-00100002 szá mú bank szám lá já ra, át uta lás sal
kell meg fi zet nie a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide jé ig. Közleménybe kérjük rögzíteni: KALOTHERM – bá nat pénz.

Az aján la ti biz to sí ték kal kap cso la tos egyéb köz le mény: az át uta lás ról szó ló bi zony la tot a pá lyá za ti anyag hoz csa tol ni kell. A pá lyá -
za ti aján lat ér vé nyes sé gé nek fel té te le az aján la ti biz to sí ték meg fi ze té se. Ha a pá lyá za ti el já rás ered mé nyes, az aján la ti biz to sí ték
a nyer tes pá lyá zó nál a vé tel ár ba be szá mít, míg a töb bi pá lyá zó nál az aján la ti biz to sí ték tel jes össze ge a pá lyá zat ered mény hir de té sé tõl
szá mí tott nyolc mun ka na pon be lül vissza jár. Ha 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, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a kiíró ezt az összeget
az értékesítési bevétel részeként számolja el.

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 sá gok/in gat la nok meg te kint he tõ sé gé nek he lye, ide je: Ba las sa gyar mat, 2021. au gusz tus 31-én 11 óra és 12 óra kö zött.
A nyílt nap ra te le fo non elõ ze te sen be kell je lent kez ni az ér dek lõ dõk nek a 06 (30) 660-1660-as te le fon szá mon, leg ké sõbb
2021. augusztus 30-án délig.

Az áfa fi ze tés re vo nat ko zó sza bá lyok: a hir de tés ben sze rep lõ mi ni mál árak net tó ban ér ten dõ ek. A KA LOT HERM Zrt. „f. a.” in gó -
sá ga i nak, il let ve in gat la ná nak ér té ke sí té se a 2007. évi CXXVII. áfa tör vény 142. § sze rint a for dí tott adó zás alá tar to zik, ahol az adó
meg fi ze té sé re a ve võ adó alany kö te le zett. Ma gán sze mély ve võ ese tén, a KA LOT HERM Zrt. „f. a.” tu laj do ná ban ál ló in gó sá gok/
 ingatlan ér té ke sí té sét a mindenkori áfatörvény szerinti adómérték terheli.
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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 leg ma ga sabb vé tel ár az el sõd le ges
 értékelési szem pont. Egyéb rész szem pon to kat a fel szá mo ló a pá lyá zat ér té ke lé sé nél nem határoz meg. Az el adó val szem be ni hi te le zõi 
kö ve te lé sek vé tel ár ba tör té nõ be szá mí tá sá ra nincs lehetõség.

A vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ja, ha tár ide je: adás vé te li szer zõ dés meg kö té sé ig ve võ kö te les a vé tel ár 20%-ának meg fe le lõ összeg re 
ki egé szí te ni a be fi ze tett bá nat pénzt, amely össze get fe lek fog la ló nak te kin te nek. A fenn ma ra dó tel jes vé tel árat egy összeg ben
kell meg fi zet ni a szer zõ dés alá írá sá tól szá mí tott 15 na pon be lül át uta lás sal. A ki író kat a je len pá lyá za ti fel hí vás ból szár ma zó min den
be vé tel, így kü lö nö sen, de nem ki zá ró la go san az ajánlati biztosíték, foglaló, és a vételár a becsértékek arányában illeti meg.

Rész let fi ze té si le he tõ ség: nincs.
A szer zõ dés kö tés ha tár ide je: a pá lyá zatér té ke lé si jegy zõ könyv EÉR-re tör té nõ fel töl té sét kö ve tõ 30 na pon be lül. A szer zõ dés

 aláírására Budapesten kerül sor.
A va gyon tárgy el szál lí tá sá nak, át vé te lé nek mód ja, ha tár ide je: a tel jes vé tel ár ki fi ze té sét kö ve tõ 15 na pon be lül ve võ kö te les

az ingókat  és ingatlanokat birtokba venni.
A 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 12. § (5) be kez dés sze rin ti rész le tes fel té te lek:
Je len köz le mény a meg hir de tett in gók és in gat la nok má so dik hir de té se (ki vé ve a JAH–082 és JHJ–279 frsz.-ú jár mû vek, ame lyek -

nek ez a har ma dik hir de té sük), amely ben a mi ni mál ár a becs ér ték 100%-a az in gat la nok te kin te té ben, a jármûveknél 50% és 70%.
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 fennáll.
A fel szá mo ló az ér té ke sí tés sel kap cso lat ban a KA LOT HERM Zrt. „f. a.” hir det mény alap ján az Elekt ro ni kus Ér té ke sí té si Rend sze ren

ke resz tül, elekt ro ni kus úton ké ri a pá lyá za tok be nyúj tá sát.
Az aján la tok nak tar tal maz ni uk kell:
– a pá lyá zó ne vét, szék he lyét;
– ha tá lyos cég ki vo na tát;
– te le fon szá mát;
– a cég jegy zés re jo go sult ve ze tõ tiszt ség vi se lõ(k) alá írá si cím pél dá nyát;
– a meg aján lott net tó vé tel árat;
– va la mint a kö vet ke zõ nyi lat ko za to kat:

– nyi lat ko za tot ar ról, hogy az aján lat te võ 60 na pos aján la ti kö tött sé get vál lal;
– nyi lat ko zat ar ról, hogy a ten der fü zet ben meg ha tá ro zott tar ta lom mal adás vé te li szer zõ dést köt az ér té ke lé si jegy zõ könyv

EÉR-re tör té nõ fel töl té sét kö ve tõ 30 na pon be lül;
– nyi lat ko za tot a kel lék sza va tos ság, ga ran ci á lis igény ér vé nye sí té sé nek ki zá rá sá ról;
– nyi lat ko za tot ar ról, hogy ve le szem ben nem áll nak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki zá ró fel té te lek;
– nyi lat ko zat, hogy si ker te len pá lyá zat ese tén, mi lyen bank szám la szám ra vár ja a bá nat pénzt vissza utal ni;
– nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá zó az in gó sá go kat/in gat la no kat meg te kin tett és is mert mi nõ sé gi, mû sza ki és jo gi ál la po tá ban

pá lyáz za meg;
– nyi lat ko zat, hogy el fo gad ja-e az e-mai len ke resz tül tör té nõ ér te sí tést, amennyi ben igen, azt mi lyen e-ma il-cím re ké ri.

In gat lan ra tör té nõ pá lyá zat ese tén a pá lyá zó nak nyi lat koz nia kell vé te li aján la ta mel lék le te ként ar ról, hogy az in gat lan-adás vé te li
szer zõ dé sek (fel szá mo ló, ma gán sze mély) ügy vé di költ sé gét megtéríti, ami a vételár 1,5%-a + áfa. Az adás vé te li szer zõ dé se ket
 felszámoló ál tal meg bí zott ügy vé di iro da készíti el.

A Cstv. 49/A. § (4) be kez dé se ér tel mé ben több meg fe le lõ, kö zel azo nos ér té kû (a vé tel ár vo nat ko zá sá ban leg fel jebb 10%-kal el té rõ)
aján lat ese tén ár tár gya lás ra ke rül sor az EÉR igény be vé te lé vel. A rend szer üze net tel tá jé koz tat ja az ár tár gya lás ra meg hí vott pá lyá zó -
kat az ár tár gya lás for du ló já nak kez dõ és zá ró idõ pont já ról.

A ki író fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy a pá lyá za to kat nem meg fe le lõ vé tel ár aján la tok ese tén ered mény te len nek nyil vá nít sa
és lezárja.

Az elõ vá sár lá si jog gya kor lá sát [Cstv. 49/C. § (3) be kez dé se] nem le het az aján la ti biz to sí ték meg fi ze té sé tõl füg gõ vé ten ni
[237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 2. §-ának (8) be kez dé se]. A fel szá mo ló 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 sát kö ve tõ en a nyer tes aján la tot be mu tat ja az elõ vá sár lá si jog gal ren del ke zõk nek, az õket meg il le tõ sor rend -
ben, an nak ér de ké ben, hogy nyi lat koz za nak: kívánnak-e élni elõvásárlási jogukkal.

A mi ni mál ár csök ken té sét 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 4. § (2a) be kez dé sé ben meg je lölt sze mé lyek írás ban nem ellenezték.

* * *
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