
Srsz. Meg ne ve zés Net tó ár (Ft) Aján la ti biz to sí ték (Ft)

5. Tar ta lék al kat ré szek    800 000    40 000

6. Fél kész ter mé kek    480 000    24 000

7. Min den egyéb al kat ré szek    720 000    36 000

Mind össze sen: 28 000 000 1 244 000

Net tó in du ló ár: 28 000 000 Ft.
A fel szá mo ló a kész le tet el sõ sor ban egy ben kí ván ja ér té ke sí te ni 28 000 000 Ft net tó irány áron. Az egy ben tett vé te li aján lat ese tén

az aján la ti biz to sí ték 1 244 000 Ft.
A vé te li aján la tot le het ten ni azon ban kész let faj tán ként, kü lön-kü lön. Eb ben az eset ben a be fi ze ten dõ aján la ti biz to sí ték össze ge a

fenti táblázat szerint.
A kész let rak tár ból va ló el szál lí tá sá nak tel jes költ sé ge a ve võt terheli.

2. Ter me lés hez kap cso ló dó esz kö zök, gé pek, be ren de zé sek, szer szá mok, iro da és in for ma ti kai esz kö zök, berendezések

Ssz. Meg ne ve zés Net tó ár (Ft)

1. Ter me lés hez kap cso ló dó esz kö zök 59 808 000

2. Iro dák hoz kap cso ló dó esz kö zök  1 927 000

3. Gyár tá si szer szá mok  9 740 000

4. In for ma ti kai esz kö zök    620 000

Mind össze sen: 72 095 000

A ter me lés hez kap cso ló dó esz kö zök, gé pek, be ren de zé sek, szer szá mok, iro da és in for ma ti kai esz kö zök, be ren de zé sek ki sze re lé sé -
nek és el szál lí tá sá nak tel jes költ sé ge a ve võt ter he li.

A ter me lés hez kap cso ló dó esz kö zök net tó in du ló ára: 72 095 000 Ft.

3. Te lep hely, Gyön gyös bel te rü let, 2853. hrsz. (3200 Gyön gyös, Kas sai u. 29.).
Meg ne ve zés: ki vett te lep hely.

Meg ne ve zés Tér mér ték (m2)

Te lek 11 001

Meg ne ve zés Hasz nos alap te rü let (m2)

Üzem csar nok + iro da  1 855

Rak tár épü let    429

Új rak tár épü let + iro da    918

– Gyön gyös bel te rü le tén, a te le pü lés ke le ti ré szén, köz vet le nül a 3-as fõ út mel lett he lyez ke dik el, ipa ri te rü le ti öve zet ben, kö zel az
ipa ri park hoz és az M3-as au tó pá lya-cso mó pont hoz.

– Ve ze ték jog – Ál la mi Me zõ gaz da sá gi Gép ja ví tó Állomás.
– Ve ze ték jog 924 m2 te rü le té re az ÉMÁSZ Há ló za ti Kft. javára.
– Ke ret biz to sí té ki jel zá log jog 1 800 000 EUR ere jé ig a Ma gyar Ex port Im port Bank Rt. javára.
– Vég re haj tá si jog 18 216 408 Ft ere jé ig a NAV He ves Me gyei Adó igaz ga tó sá ga javára.
– Vég re haj tá si jog 447 236 Ft ere jé ig a Lin de Gáz Ma gyar or szág Zrt. javára.
– Vég re haj tá si jog 923 750 Ft ere jé ig az Op ti mus Plus Kft. ja vá ra.
– Vég re haj tá si jog 1 997 761 Ft ere jé ig a Bi-Ka Lo gisz ti ka Kft. ja vá ra.
Az in gat lan net tó in du ló ára: 293 000 000 Ft.

4. Jár mû vek

Frsz. Gyárt mány Tí pus Gyár tá si év Lö ket térf.
(cm3)

Üzem anyag Net tó ár
(E Ft)

GZL–280 Land Ro ver FRE E LAN DER 2.5 V6 2002 2497 ben zin 1 070 000

IPS–465 Ja gu ár S-Type 2.5 V6 2003 2497 ben zin 1 150 000

TMX–002 Sko da Oc tá via 2008 1595 ben zin + gáz 1 260 000

TMX–003 Sko da Oc tá via 2008 1595 ben zin + gáz 1 260 000

TMX–004 Sko da Oc tá via 2008 1595 ben zin + gáz 1 260 000

TMX–005 Sko da Oc tá via RS 2008 1968 gáz olaj 1 570 000

Össze sen: 7 570 000

Jár mû vek net tó in du ló ára: 7 570 000 Ft.
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