
Az in gat lan nal együtt ke rül nek át ru há zás ra az in gat lan te rü le tén ta lál ha tó kis ér té kû be ren de zé si tár gyak (kis mennyi ség ben, több -
sé gé ben lel tá ron kí vül). Ezek olyan in gó sá gok, ame lyek az in gat lan nal olyan szo ros kap cso lat ban áll nak, hogy az in gó sá gok/in gat lan
sé rel me nél kül nem tá vo lít ha tó ak el, és nem szál lít ha tó ak el, az az az in gat lan al ko tó ré szé nek mi nõ sül nek.

Az in gat lan te rü le tén ta lál ha tó fel épít mé nyek:

– me den ce,

– víz to rony,

– 11. sz. épü let (rak tá rak és la ka tos mû hely),

– 12. sz. épü let (ön tõ csar nok, ga lé ri án iro da he lyi sé gek),

– 13. sz. épü let (esz ter gá lyos- és min ta ké szí tõ mû hely),

– 14. sz. épü let (rak tá rak, mû he lyek, szo ci á lis he lyi ség /ét ke zõ/).

Az in gat lan nal kap cso la tos ter hek:

– Az in gat lan tu laj do ni lap já nak I. ré szén víz át ve ze té si szol gal mi jog, csa tor na át ve ze té si szol gal mi jog, gáz át ve ze té si szol gal mi
jog, egyéb szol gal mi jog ke rült be jegy zés re más in gat la nok ja vá ra.

– Az in gat lan tu laj do ni lap já nak III. ré szén a PK Fak tor Zrt. ja vá ra 130 000 000 HUF ke ret összeg ere jé ig be jegy zett egye tem le ges
ke ret biz to sí té ki jel zá log jog ter he li.

A fel szá mo ló fel hív ja a pály zók fi gyel mét, hogy az in gat lan gáz el lá tá sa je len leg meg ol dat lan, fo gyasz tói jog vi szonnyal ön ál ló be -
kö tés re és mé rõ órá ra nem ren del ke zik.

Az in gat lan te rü le tén vas ön tö de mû kö dött. Az in gat lan te rü le tén eset le ge sen fel me rü lõ kör nye ze ti ter he kért, kör nye ze ti ká ro kért
sem az adós, sem a fel szá mo ló sem mi lyen fe le lõs sé get nem vál lal, az eset le ges kör nye ze ti ter hek, kör nye ze ti ká rok el há rí tá sa a pá lyá -
zó fel ada ta, az ez zel kap cso la tos költ sé ge ket a pá lyá zó kö te les vi sel ni.

A pá lyá zó az eset le ges kör nye ze ti ter hek, kör nye ze ti ká rok el há rí tá sá val kap cso lat ban fel me rült költ sé ge it sem mi lyen kö rül mé -
nyek kö zött nem jo go sult sem az adós ra, sem an nak fel szá mo ló já ra át há rí ta ni.

Az in gat lan irá nyá ra: net tó 125 490 000 HUF (száz hu szon öt mil lió-négy száz ki lenc ven ezer fo rint).

Aján la ti biz to sí ték össze ge: 3 820 000 HUF (há rom mil lió-nyolc száz húsz ezer fo rint).

B) In gó sá gok

Da ruk

A len ti ek ben fel so rolt da ruk mind egyi ke egy pá lyás (mo no rel pá lyás) mo dell. A da ruk a 2012. év ben be fe je zett acél ön tö dei te vé -
keny ség so rán fo lya ma to san hasz ná lat ban vol tak, az et tõl va ló el té rést je löl jük (*). A da ruk jel lem zõ en 20–50 év kö zöt ti élet ko rú ak,
az et tõl va ló el té rést je löl jük (**).

B.1. 1 da rab ud va ri, 7,5 ton nás te her bí rá sú ko sa ras da ru az in gat lan te rü le tén, a 12. sz. épü let mel lett.

B.2. A 12. sz. há rom ha jós épü let ben:

– Hof fer ut cai ol dal ha jó: 1 da rab 3 ton nás te her bí rá sú, alul ról ve zé relt da ru + 1 da rab 3 ton nás te her bí rá sú ko sa ras da ru*,

– kö zép sõ ha jó: 1 da rab 7,5 ton nás te her bí rá sú és to váb bi 2 da rab 10 ton nás te her bí rá sú, ko sa ras ve zér lé sû da ru,

– fõ be já ra ti ha jó: 2 da rab 3,5 ton nás te her bí rá sú da ru, ami bõl egy da rab alul ról ve zé relt ABUS tí pu sú (**: né met or szá gi be szer zés, 
12–14 éves), egy da rab ko sa ras; to váb bá a fõ be já ra ti kis ha jó ban 1 da rab 2 ton nás te her bí rá sú, alul ról ve zé relt daru.

B.3. A 14. sz. épü let ben:

– min ta rak tár ban 1 da rab 3,5 ton nás te her bí rá sú, alul ról ve zé relt da ru*,

– TMK-mû hely ben 1 da rab 3,5 ton nás te her bí rá sú, alul ról ve zé relt da ru.

A da ruk együt tes net tó irá nyá ra: 12 000 000 HUF (ti zen ket tõ mil lió fo rint).

Aján la ti biz to sí ték: 360 000 HUF (há rom száz hat van ezer fo rint).

C) Köz mû vek és va gyo ni ér té kû jo gok

C.1. Víz vé te le zé si jo go sult ság

Az in gat lan te rü le tén 2 db ví zó ra ta lál ha tó, ter mé szet ben a 11. és 12. épü let köz ti te rü le ten, kö zös ak ná ban (azo no sí tók: nagy és kis
fo gyasz tás mé rõ 25073594, 9501206).

Az ér té ke sí tés re ke rü lõ vé te le zé si jo go sult ság az 1197 Bu da pest, Hof herr Al bert u. 3–15. sz. alat ti te lep he lyen ren del ke zés re ál ló
víz- és csa tor na kon tin gens 7,50 m3/nap mennyi ség ben.

A vé te le zé si jo go sult ság irá nyá ra, mely ma gá ban fog lal ja a ví zó ra hasz ná la ti jog el len ér té két is, net tó 10 000 000 HUF (tíz mil lió
fo rint).

Aján la ti biz to sí ték: 300 000 HUF (há rom száz ezer fo rint).

A 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 4. § (1) be kez dé se alap ján a fel szá mo ló az A) és a B) és a C) pon tok ban fel so rolt va gyon ele me -
ket együt te sen kí ván ja ér té ke sí te ni. A fel szá mo ló tá jé koz tat ja a pá lyá zó kat, hogy ér de mi vizs gá lat nél kül ered mény te len né nyil vá nít ja 
azt a vé te li aján la tot, amely nem a je len pá lyá za ti fel hí vás sal érin tett va la mennyi va gyon elem re vo nat ko zik.

A va gyon cso port együt tes irá nyá ra: net tó 147 490 000 Ft (száz negy ven hét mil lió-négy száz ki lenc ven ezer fo rint).

Aján la ti biz to sí ték együt tes össze ge: 4 480 000 Ft (négy mil lió-négy száz nyolc van ezer fo rint).

A fel szá mo ló tá jé koz tat ja a pá lyá zó kat, hogy a va gyon ele mek vé tel árát ter he lõ ál ta lá nos for gal mi adó össze ge a min den kor ha tá -
lyos áfa-tv. sza bá lyai sze rint ke rül meg ha tá ro zás ra, amely nek meg fi ze té sé re a nyer tes pá lyá zó kö te les.
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