
Pályázati Hirdetmény

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út
85.., levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85..), mint a(z) Építőanyag Szaktelep Kft. „f.a”
(cégjegyzékszám: 20 09 060845, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. út 2-4.) Zalaegerszegi
Törvényszék . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017.7.Fpk.189/2016/24.
október 19. 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/P874839

 A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2017. november 3. 08 óra 00 perc
 A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. november 20. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 3 134 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A befizetett KAUCIÓ a pályázati
nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést
követő 8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő
esetekben veszíti el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre,
vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénzt az Építőanyag Szaktelep
Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11098182 számú bankszámlájára lehet
befizetni (átutalni) "Építőanyag Szaktelep" Kft. f.a. KAUCIÓ jelöléssel a pályázat benyújtásáig.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Ingatlan:
Zalaegerszeg, Zrínyi út 2-4.; hrsz.: 1547
kivett gazdasági épület, udvar
Földrészlet: 5.169 m2
Tulajdoni hányad: 1/1-ed

A 1547 hrsz.-ú ingatlan a Zrínyi Miklós út keleti oldalán található. Közvetlen környezetében ipari
telephelyek, nagy- és kiskereskedelmi raktárak helyezkednek el, a Zrínyi Miklós út szemben lévő
oldalán pedig családi házak találhatóak.
Az ingatlan telekterületének mintegy 1000 m2-e aszfaltozott, szilárd burkolatú területtel
rendelkezik. A telken belül az egyes épületek a szilárd burkolatú belső utak kiépítettek.
A telek szélessége az úttal párhuzamosan 108 méter.
Az ingatlanra a bejutás fém tolóajtón keresztül lehetséges
Az ingatlanon 7 darab épület található, melyek műszaki állapota változó.

1. Raktár, üzlet
Az 1-es számú épület 1940-41-ben épült. Az épületen az eltelt időkben jelentősebb felújítás nem
történt. 

https://eer.gov.hu/palyazat/P874839


Az épület mérete 1.344m2 földszinti alapterületet takar. Az épület 2/3-ad része galériás,
melynek mértéke 896 m2.
A galériára egykarú fémszerkezetű lépcső vezet.
Az épületrész 500 m2-e bérbe adott, jelenleg üzletként funkcionál.
A szociális blokkban 2 darab WC, teakonyha, iroda van kialakítva, mely 2007 környékén készült el.

2. Raktár
Az ingatlan az 1970-es években épült. Építése óta jelentősebb felújítás nem történt.
Az épület alapterülete: 270 m2
Egyszintes épület, mely hidegraktárként működött.
A közművek közül az elektromos hálózat kiépített egyedül.
Műszaki állapota gyenge.

3. Garázs
1975-ben épült, és az építés óta jelentős felújítás nem történt az ingatlanon.
3 m belmagasságú épület.
Az épület alapterülete: 45 m2.
A közművek közül az elektromos hálózat kiépítése történ meg. Az épület két helyiségből áll,
műszaki állapota gyenge.

4. Épület
1930-1935 között épült. Alapterülete: 252 m2.
Az építés óta az ingatlanon jelentős felújítás nem történt. Az eredeti funkciójában irodaházként
használták. Az épületben padlás és pince található.
Összközműves, a fűtést gázkonvektorral oldották meg.
Műszaki állapota közepes-gyenge.

5. Szociális épület
Az épület alapterülete: 84 m2
Az épületet 1950-ben építették, és az épületen belül 1998-ban belső felújítást végeztek.
1998-ban pizza-sütő vette bérbe az épület egy részét és ezen részen belső felújítást végzett.
Egyszintes épület, mely azonban magasföldszintet takar.
Összközműves.
Az épület műszaki állapota közepes.

6. Raktár, próbaterem
Az épületet 1950-ben építették. Az épületen 1995-ben felújítást végeztek, mely elsősorban a
központi fűtés beszerelésével, illetve belső felújításból állt.
Az épület belmagassága: 2,7 m.
Pince és padlástér nincs.
Az épület alapterülete: 92 m2.
Műszaki állapota közepes.

7. Porta
Az épületet 1950-ben építették. Az építés óta jelentősebb felújítás az épületen belül nem
történt.
Alapterülete: 16 m2.
Pince nincs.
Belmagassága 3m.
Összközműves épület.
Műszaki állapota közepes.



Minimálár: 97.800.000 forint

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

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 97 800 000 forint.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett gazdasági épület, udvar
 Típus: kivett gazdasági épület, udvar

 Területe: 5 169 m²
 Állapota: átlagos

 Közművesítettség foka: teljesen közművesített
 Tehermentes: nem

 Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
 Becsérték: 97 800 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

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

 Ingatlan fekvése: belterület
 Helyrajzi szám: 1547

 Ingatlan postai címe: 8900 Zalaegerszeg, hrsz. 1547
 Területnagyság: 5 169 m²

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

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - vezetékjog terheli 344 m2 területre az E.ON
Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.) javára. - jelzálogjog terheli
30.000.00,-Ft kölcsön és járulékai erejéig a Széchenyi István Hitelszövetkezet "f.a." (8900
Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 62-64.) javára, mely elővásárlási jogot tartalmaz, melynek dátuma
a tulajdoni lap alapján már 2015.09.01-én lejárt. - jelzálogjog terheli 40.000.000,-Ft és járulékai
erejéig Széchenyi István Hitelszövetkezet "f.a." (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 62-64.)
javára, valamint elővásárlási jog 2015.09.01-ig.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban kiírt
ingatlan megtekintése 2017. november 13. 10 órakor lehetséges. A megtekintésre annak
időpontját megelőzően 2 nappal bejelentkezés szükséges a kapcsolattartónál Simon
Zsuzsannánál a 30/620-2002 telefonszámon.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon
belül, átutalással kell megfizetni az "Építőanyag Szaktelep" Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél
vezetett: 63200157-11098182 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat
lezárását követő 30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által



kijelölt ügyvéddel köti meg a szerződést és viseli annak költségeit. A megkötendő adásvételi
szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: teljes vételár megfizetése a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a
vételár teljes kiegyenlítésének napja.

 bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) Elsődleges
értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a
megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a
pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus
Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén
elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról,
annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban,
illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot
szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a
felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az
Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi
ajánlattevő köteles belföldi lakcímmel vagy székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat
megnevezni és a pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy
hónapnál nem régebbi cégkivonatát vagy hatósági nyilvántartásba vételének igazolását, az eljáró
képviselője aláírási címpéldányát, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, továbbá
amennyiben a pályázó képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító
erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos
áfatörvény alapján történik.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított
8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és
garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek
tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell. Az elővásárlásra jogosultak a vételi
szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot
tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat
benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés
érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az
elővásárlásra jogosultaknak – az őket megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy
nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: 
https://eer.gov.hu/palyazat/P874839/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
https://eer.gov.hu/palyazat/P874839/tetelek.pdf

