
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
Buda pest, Bö ször mé nyi út 34.) mint a FI SER-LI NE Épí tõ ipa ri, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság „f. a.”
(Cg.: [05 09 015052]; 3433 Nyék lád há za, Szent Ist ván u. 8.; adó szám: [14172225-2-05]) Mis kol ci Tör vény szék 9. Fpk. 13/2020/46.
szá mú vég zé se ál tal ki je lölt 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 in gat la no kat:

1. Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kor mány hi va tal in gat lan-nyil ván tar tá sá ban, Nyék lád há za bel te rü let, 1427/2. hrsz. alatt sze rep lõ,
929 m2 alap te rü le tû, ki vett be épí tet len te rü let meg ne ve zé sû in gat lan 1/1 tu laj do ni há nya da.

Az in gat lant jel zá log jog, va la mint vég re haj tá si jog terheli.
Az in gat lan becs ér té ke: 4 200 000 Ft (az ér té ke sí tést áfa fi ze té si kö te le zett ség terheli).
Mi ni mál ár: 2 940 000 Ft.
Aján la ti biz to sí ték: 210 000 Ft.
Az in gat lan má so dik al ka lom mal ke rül meg hir de tés re.
Az in gat lan vo nat ko zá sá ban a fel szá mo ló nak elõ vá sár lás ra jo go sult ról nincs tudomása.

2. Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kor mány hi va tal in gat lan-nyil ván tar tá sá ban, Mis kolc I. ke rü let, bel te rü let, 8386. hrsz. alatt
 szereplõ, 1282 m2 alap te rü le tû, óvo da meg ne ve zé sû in gat lan 1/2 tulajdoni hányada.

Az in gat lan há nya dot jel zá log jog, vég re haj tá si jog ter he li, va la mint ar ra el ide ge ní té si és ter he lé si ti la lom került bejegyzésre.
Az in gat lan há nyad becs ér té ke: 14 400 000 Ft (az ér té ke sí tést áfa fi ze té si kö te le zett ség nem terheli).
Mi ni mál ár: 10 080 000 Ft.
Aján la ti biz to sí ték: 432 000 Ft.
Az in gat lan há nyad te kin te té ben a tu laj do nos tár sat elõ vá sár lá si jog illeti.
Az in gat lan má so dik 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.
 Nyi lat koz zuk, 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, akik a hir det mény közzétételét nem ellenezték.
Nyi lat koz zuk, hogy mi ni mál ár le szál lí tá sa te kin te té ben fenn áll nak a vé lel me zett hi te le zõi hoz zá já ru lás fel té te lei, a mi ni mál ár

 leszállítása a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 4. § (2a) be kez dé sé ben fog lalt mó don tör tént, amely esetben a minimálár, a becsérték
70%-a.

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 az 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. de cem ber 3.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2021. de cem ber 20.
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 megfizetése 1%-os súlyt képvisel.
Az ered mé nyes pá lyá zat nál az ér té ke sí tõ/fel szá mo ló a li cit nap ló ki ér té ke lé sé vel dönt a pá lyá zat eredményérõl.
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 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 ár tár gya lást 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 a BIS Zrt. Mag net Bank Zrt.-nél ve ze tett 16200120-18534630-00000000 szá mú bank szám lá já ra

tör tén het úgy, hogy az leg ké sõbb 2021. de cem ber 1-jé nek 9 órá já ig a szám lán jó vá írás ra ke rül jön [17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let
13. § (2) be kez dé se]. Az aján la ti biz to sí ték be fi ze tõ je kö te les az át uta lás köz le mény ro va tá ba fel tün tet ni az EÉR-azo no sí tó szá mát
és az ér té ke sí tés re je lent ke zés kor ka pott „F” be tû vel kez dõ dõ azo no sí tó szá mot. 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. Az aján la ti
biz to sí ték a vé tel ár ba 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 belül a pályázó részére
visszautalásra kerül. A befizetett ajánlati biztosíték után sem a felszámoló, sem adós társaság kamatot 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 írás min 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,
 anyja 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 vagy kész pénz ben tör tén het, leg ké sõbb a szer zõ dés kö tés tõl szá mí tott 30 na pon
 belül. A fel szá mo ló rész let fi ze tést nem en ge dé lyez.);
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– 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 az in gat lan ér té ke sí té sé re meg te kin tett ál la pot ban ke rül sor, ar 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 ér té ke sí té se vo nat ko zá sá ban, a nyer tes aján la ti összeg 1,5% + áfá nak meg fe le lõ,
de mi ni mum 100 000 Ft + áfa össze gû ügy vé di 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 in gat la nok bir tok bavé te lé re a tel jes vé tel ár ki egyen lí té sét kö ve tõ en kerülhet sor.
Az in gat la nok vo nat ko zá sá ban a fel szá mo ló nak kör nye ze ti te her rõl nincs tudomása.
A va gyon ele mek meg te kin té sé nek idõ pont ja: 2021. de cem ber 8-án 11 óra kor, hely szí ne az in gat la nok fekvése szerint.
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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