
A BIS Csõd gond nok és Ta nács adó Zrt. (Cg.: [01 10 043489]; szék hely: 1126 Bu da pest, Bö ször mé nyi út 34.; le ve le zé si cím: 1126
Bu da pest, Bö ször mé nyi út 34.) mint az A.R.J. Ru ha gyár Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság „f. a.” (Cg.: [01 10 042196];
1183 Bu da pest Tóth Ár pád u. 1/A; adó szám: [10874413-2-43]) Fõ vá ro si Tör vény szék 47. Fpk. 2793/2020/17. szá mú vég zé se ál tal
 kijelölt fel szá mo ló ja,

nyil vá nos pá lyá zat

út ján ér té ke sí te ni kí ván ja a tár sa ság tu laj do ná ban ál ló aláb bi va gyon ele me ket:

I. In gat lan:

Sz-Sz-B Me gyei Kor mány hi va tal Föld hi va ta li Fõ osz tály in gat lan-nyil ván tar tá sá ban, Vá sá ros na mény bel te rü let, 138. hrsz. alatt
sze rep lõ, 6.023 m2 alap te rü le tû, ki vett üzem meg ne ve zé sû in gat lan 1/1 tu laj do ni há nya da. Az in gat lan var ro da ként funk ci o nált,
 jelenleg te vé keny ség nem fo lyik benne, a közmûszolgáltatások meg szün te tés re kerültek.

Az in gat lan tu laj do ni lap ján ke ret biz to sí té ki jel zá log jog, jel zá log jog, el ide ge ní té si és ter he lé si ti la lom, va la mint ve ze ték jog terhek
szerepelnek.

Az in gat lan vo nat ko zá sá ban a fel szá mo ló nak kör nye ze ti te her rõl, va la mint elõ vá sár lás ra jo go sult ról nincs tudomása.

Az in gat lan becs ér té ke: 162 000 000 Ft (az ér té ke sí tés men tes az áfa fi ze té si kö te le zett ség alól).

Mi ni mál ár: 162 000 000 Ft.

Aján la ti biz to sí ték: 4 860 000 Ft.

Az in gat lan el sõ al ka lom mal ke rül meg hir de tés re.

A fel szá mo ló fel hív ja a pá lyá zók fi gyel mét, hogy mi ni mál ár alat ti aján la tot nem fogad el.

A fel szá mo ló nyi lat kozik, hogy a jo go sul tak ér te sí té se, az ér té ke sí té si hir det mény ter ve ze té nek meg kül dé sé vel, a 237/2009. (X. 20.)
Korm. ren de let 2. § (2) be kez dé sé ben fog lalt mó don, meg tör tént.

II. Ru ha gyár tás hoz hasz nált gé pek, be ren de zé sek:

A tár sa ság 1183 Bu da pest, Tóth Ár pád u. 1/A alat ti te lep he lyén ta lál ha tó ru ha gyár tás hoz hasz nált 15 db gé pe, esz kö ze, amely
 elsõdlegesen vég le vá gó ból, sza bász gé pek bõl, te rí tõ- és sza bász asz tal ból, pán to ló gép bõl, va la mint kézi vezetésû targoncából áll.

A fen ti esz köz ál lo mányt zá log jog, va la mint vég re haj tá si jog terheli.

A fel szá mo ló fel hív ja a pá lyá zók fi gyel mét, hogy a fen ti esz köz ál lo mány te kin te té ben ki zá ró lag egy ben fo gad el ér vé nyes vé te li
aján la tot, azo kat egy egy ség ként kí ván ja ér té ke sí te ni, egyes té te lek re tett ajánlatokat érvénytelennek tekinti.

Az esz köz ál lo mány együt tes becs ér té ke: 17 280 000 Ft (az ér té ke sí tés for dí tott adó zás ha tá lya alá esik).

Mi ni mál ár: 17 280 000 Ft.

Aján la ti biz to sí ték: 518 400 Ft.

Az esz köz ál lo mány el sõ al ka lom mal ke rül meg hir de tés re.

A fel szá mo ló fel hív ja a pá lyá zók fi gyel mét, hogy mi ni mál ár alat ti aján la tot nem fogad el.

A fel szá mo ló nyi lat ko zik, hogy a jo go sul tak ér te sí té se, az ér té ke sí té si hir det mény ter ve ze té nek meg kül dé sé vel, a 237/2009. (X. 20.)
Korm. ren de let 2. § (2) be kez dé sé ben fog lalt mó don, meg tör tént.

III. Tex til alap anyag és fél kész ru ha-kész let:

A tár sa ság tu laj do nát ké pe zõ tel jes kész let ál lo mány, amely kü lön bö zõ faj tá jú és tí pu sú fél kész fér fi öl töny bõl, ru ha gyár tás hoz
 használt gom bok ból, ki egé szí tõk bõl, váll fák ból, ma ra dék ve gyes vá szon, szövet, bélés selyem alapanyagból áll.

A kész let ál lo mányt zá log jog va la mint vég re haj tá si jog terheli.

A fel szá mo ló fel hív ja a pá lyá zók fi gyel mét, hogy a kész let ál lo mány te kin te té ben ki zá ró lag egy ben fo gad el ér vé nyes vé te li aján la tot,
azt egy egy ség ként kí ván ja ér té ke sí te ni, egyes té te lek re tett aján la to kat ér vény te len nek te kin ti.

A kész let ál lo mány együt tes becs ér té ke: 220 000 000 Ft (az ér té ke sí tés for dí tott adó zás ha tá lya alá esik).

Mi ni mál ár: 220 000 000 Ft.

Aján la ti biz to sí ték: 6 600 000 Ft.

A kész let ál lo mány el sõ al ka lom mal ke rül meg hir de tés re.

A fel szá mo ló fel hív ja a pá lyá zók fi gyel mét, hogy mi ni mál ár alat ti aján la tot nem fogad el.

A fel szá mo ló nyi lat kozik, hogy a jo go sul tak ér te sí té se, az ér té ke sí té si hir det mény ter ve ze té nek meg kül dé sé vel, a 237/2009. (X. 20.)
Korm. ren de let 2. § (2) be kez dé sé ben fog lalt mó don, meg tör tént.

A fel szá mo ló az ér té ke sí tés sel kap cso lat ban írá sos aján la tot kér be nyúj ta ni, amely a BIS Zrt. ál tal fel töl tött hir det mény alap ján
az Elekt ro ni kus Ér té ke sí té si Rend szer (EÉR) igény be vé te lé vel, elekt ro ni ku san nyújt ha tó be. Pá lyáz ni a www.eer.gov.hu honlapon
keresztül lehet.

A pá lyá zat in dí tá sá nak nap ja: 2021. áp ri lis 9.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2021. áp ri lis 26.
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A fel szá mo ló a pá lyá za ti aján la to kat a vé tel ár nagy sá ga és a fi ze té si fel té te lek alap ján bí rál ja el. Az ered mény ér té ke lés nél 99%-os
sú lyo zás sal ke rül ér té ke lés re a vé tel ár, míg a vé tel ár mi nél elõbb tör té nõ meg fi ze té se 1%-os súlyt kép vi sel. Az ered mé nyes pá lyá zat -
nál az ér té ke sí tõ/fel szá mo ló a licitnapló kiértékelésével dönt a pályázat ered mé nyé rõl. Több meg fe le lõ, azo nos ér té kû (a vé tel ár
 vonatkozásában leg fel jebb 10%-kal el té rõ) pá lyá zat be ér ke zé se ese tén a fel szá mo ló a Cstv. 49/A. § (4) be kez dé se alap ján kö te les
 ártárgyalást tar ta ni. Az ár tár gya lás az EÉR igénybevételével kerül megtartásra.

Az aján la ti biz to sí ték be fi ze té se az A.R.J. Ru ha gyár Zrt. „f. a.” Mag Net Bank Zrt.-nél ve ze tett 16200106-11672111-00000000 számú
bank szám lá já ra tör tén het úgy, hogy az leg ké sõbb 2021. áp ri lis 25-én 18 órá ig a szám lán jó vá írás ra ke rül jön. Az aján la ti biz to sí ték
a vételárba  be szá mí tás ra ke rül, ered mény te len pá lyá zat ese tén az el bí rá lás tól szá mí tott nyolc na pon be lül a pá lyá zó ré szé re vissza -
utalásra ke rül. A be fi ze tett aján la ti biz to sí ték után sem a fel szá mo ló, sem adós tár sa ság ka ma tot nem fizet.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó rész le tes és jo gi lag kö te le zõ ere jû nyi lat ko za tát az alábbiakról:
– a pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó fõbb ada ta it (a pá lyá zó ne vét, szék he lyét, cég ki vo na tát, a cég jegy zés re jo go sult

 tisztségviselõ alá írá si cím pél dá nyát vagy alá írásmin tá ját, ma gán sze mély pá lyá zó ese tén a pá lyá zó ne vét, szü le té si he lyét, ide jét, any ja 
ne vét, lak cí mét, adó azo no sí tó jelét), elérhetõségét (cím, telefonszám);

– a pá lyá zó nyi lat ko za ta, hogy a vé tel re fel aján lott va gyont meg kí ván ja vá sá rol ni;
– a pá lyá zó nyi lat ko za ta a meg aján lott vé tel ár ról, és fi ze té si fel té te lek rõl. (A meg aján lott vé tel árat net tó összeg ben kell meg ha tá -

roz ni, fo rint ban. A vé tel ár meg fi ze té se át uta lás sal tör tén het, leg ké sõbb a szer zõ dés kö tés tõl szá mí tott 15 na pon be lül. A fel szá mo ló
rész let fi ze tést nem en ge dé lyez.);

– a pá lyá zó nyi lat ko za ta, hogy aján la tát a be adá si ha tár idõ tõl szá mí tott 60 na pig fenn tart ja;
– a pá lyá zó nyi lat ko za ta mi sze rint tu do má sul ve szi, hogy a va gyon ele mek ér té ke sí té sé re meg te kin tett ál la pot ban ke rül sor, azok ra

sem adós tár sa ság sem a fel szá mo ló kel lék sza va tos sá got, ga ran ci át nem vál lal, va la mint tu do má sul ve szi, hogy a be szá mí tást a Cstv.
ki zár ja;

– a pá lyá zó nyi lat ko za ta ar ról, hogy az in gat lan vo nat ko zá sá ban, a nyer tes aján la ti összeg 1,5% + áfá nak meg fe le lõ össze gû
 ügyvédi költ ség meg fi ze té sét vál lal ja, az el adó ál tal ki je lölt, az adás vé te li szer zõ dés el ké szí té sé vel meg bí zott ügy véd ré szé re.

Egyéb fel té te lek:
Az adás vé te li szer zõ dés meg kö té sé re az ered mény hir de tés tõl szá mí tott 30 na pon be lül kerül sor.
Je len pá lyá za ti fel hí vás a fel szá mo ló szá má ra nem je lent ér té ke sí té si kö te le zett sé get.
A meg hir de tett va gyon ele mek bir tok bavé te lé re a tel jes vé tel ár ki egyen lí té sét kö ve tõ en ke rül het sor. Az esz kö zök, kész le tek

 szakszerû ki sze re lé sé rõl és el szál lí tá sá ról a ve võ nek saját költségén kell gondoskodnia.
A fel szá mo ló nak az ér té ke sí te ni kí vánt va gyon ele mek te kin te té ben elõ vá sár lás ra jo go sult ról nincs tudomása.
A va gyon ele mek meg te kin té sé nek idõ pont ja: 2021. áp ri lis 14-én 10 óra kor az 1183 Bu da pest, Tóth Ár pád u. 1/A alat ti te lep he lyen

va la mint 15 óra kor a 4800 Vá sá ros na mény, Kos suth La jos u. 1–3. alatti telephelyen.
Az ér té ke sí ten dõ va gyon elem jel lem zõ i rõl ké szült ten der fü zet az EÉR-en ke rül közzétételre.

* * *
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