
Pályázati Hirdetmény

A(z) Délprodukt Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6722 Szeged, Attila utca 11..,
levelezési cím: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6..), mint a(z) A-Doxabi Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám:
05 10 000495, székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 1..) Miskolci Törvényszék 

. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. július 23.2.Fpk.05-14-000905/6
napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.
A pályázat adatai:

 A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P84792

 A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2015. augusztus 7. 12 óra 00 perc
 A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. augusztus 22. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 27 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vételi szándék bizonyítására a
megpályázott vagyonelem irányárának megfelelő bánatpénzt kell fizetni. A megjelölt bánatpénzt
a pályázat benyújtásának határidejéig a Délprodukt Kft. K & H Bank Zrt.-nél vezetett
10401268-50495655-52501004 sz. számlájára (közlemény rovatba: A-DOXABI ZRT. „f.a.”
bánatpénz) kell befizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó
rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi
pályázó bánatpénzét a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb 8 napon belül vissza kell
fizetni.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Kivett út (220 m2)
Belterület Miskolc, HRSZ 4578/11
Miskolc, Bessenyői út 8.
Tulajdoni hányad: 220/3174

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 550 000 forint.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett út
 Típus: Kivett út

 Területe: 220 m²
 Állapota: átlagos

 Tehermentes: nem

https://eer.gov.hu/palyazat/P84792


 Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 220/3174

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
 Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Miskolc

 Ingatlan postai címe: Miskolc, Bessenyői út 8..
 Területnagyság: 220 m²

 Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett út

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok
megtekintésére vonatkozólag információk Sáfrány Mihály felszámolóbiztostól kérhetők a 06 (62)
426-375-ös telefonszámon hétköznap 9-15 óra között.

Részletfizetési lehetőség: nincs

 bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) A
legmagasabb vételi ajánlat

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: 
https://eer.gov.hu/palyazat/P84792/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
https://eer.gov.hu/palyazat/P84792/tetelek.pdf

