
Amennyi ben az adás vé te li szer zõ dés a nyer tes pá lyá zó ér dek kö ré ben fel me rü lõ ok ból nem jön lét re, vagy a nyer tes pá lyá zó a tel jes
vé tel árat az elõ írt ha tár idõ ben nem fi ze ti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) be kez dé se sze rin ti ár tár gya lás ra ke rül sor és az aján la tot te võ
pá lyá zó a fel szá mo ló ál tal el ren delt ár tár gya lá son ne ki fel ró ha tó ok ból nem vesz részt, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy(ak):
Négy csil la gos, 48 szo ba + 2 lak osz tá lyos mû kö dõ szál lo da a Gyu lai Vár szom széd sá gá ban. Az ér té ke sí tés tár gya: a szál lo da, az az

az in gat lan és min den be ren de zé si tárgy, gép, esz köz, ami a szál lo da mû kö dé sé hez szük sé ges. Az irány ár tar tal maz za a 820 mil lió
Ft-os in gat lan ér té ket és a mû kö dés hez szük sé ges in gó sá gok be csült 88 mil lió Ft-os ér té két. Az in gat lan – az új sze rû kül sõ és bel sõ
 állapotú „Eli za beth Ho tel” és „Al má sy ét te rem” – Gyu la vá ros tör té nel mi – turisztikai központjában, közvetlenül a Gyulai vár mellett
talál ható. Kör nye ze te csen des, nyu godt, kö rü löt te csa lá di há zak, is ko la, dél re a Gyu lai vár és a Vár für dõ ta lál ha tó. „Mo nar chia
 stílusú” jel le gû szál lo da, amely két össze kap csolt ré gi épü let bõl áll.

Az egyik épü letet („A” épü let) az Al má sy csa lád épí ttet te 1905-ben, a má sik, a „B” épü let 1936-os épí té sû.
Az in gat lant 2008-ban tel je sen át épí tet ték, fel újí tot ták, well ness rész leg gel és kon fe ren ciaköz pont tal egészítették ki.
Az in gó sá gok alatt ér ten dõ min den szál lo dai és ét ter mi bú tor, fû tõ-hû tõ be ren de zé sek, kony hai be ren de zé sek, tex tí li ák (ágy ne mûk, 

ab ro szok, tö rül kö zõk, für dõ kö pe nyek), a wel ness rész leg berendezései, gépei stb.
Nem tar toz nak a pá lyá zat ba – és a fel szá mo lá si va gyon ba – a szál lo dá ban fel lel he tõ élel mi szer- és italkészletek.
Az in gat lan ra és az in gó sá gok ra csak együtt le het aján la tot ten ni, mi vel egy mû kö dõ szál lo da az ér té ke sí tés tárgya.
A szál lo da je len leg bér be adás sal hasz no sí tott. A bér le ti szer zõ dés ha tá ro zott idõ re, 2015. jú li us 31-éig jött létre.
A va gyon tárgy gyor san rom ló/kü lön le ges ke ze lést igény lõ/cse kély ér té kû: nem.
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy(ak) irá nyá ra össze sen: 908 000 000 forint.

1. té tel:
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy(ak) meg ne ve zé se: ki vett szálloda.
Tí pus: ház.
Te rü le te: 2 714 m2.
Ál la po ta: fel újí tott.
Köz mû ve sí tett ség fo ka: tel je sen köz mû ve sí tett.
Te her men tes: nem.
Ár ve rés re bo csá tott tu laj do ni há nyad: 1/1.
Becs ér ték: 820 000 000 fo rint.
Az in gat lan in gat lan-nyil ván tar tá si adatai
A tu laj do ni lap I. ré szé ben fel tün te tett ada tok:
Te le pü lés ne ve (ahol az in gat lan fek szik): Gyu la.
In gat lan fek vé se: bel te rü let.
Hely raj zi szám: 2613/3.
In gat lan pos tai cí me: 5700 Gyu la, Vár u. 1.
Mû ve lé si ág: ki vett.
Mû ve lés alól ki vett te rü let ese tén an nak el ne ve zé se: szál lo da.
Te rü let nagy ság: 2 714 m2.
Az épü let fõ ren del te tés sze rin ti jel le ge (la kó ház, üdü lõ, gaz da sá gi épü let stb.): ki vett szálloda.
A tu laj do ni lap II. ré szé ben fel tün te tett ada tok:
Tu laj do nos ne ve, cí me: VÁR SZÁL LÓ Kft. „f. a.”.
Az in gat lan ter hei (tu laj do ni lap III. rész): Ke ret biz to sí té ki jel zá log jo gok 360 mil lió Ft és 240 mil lió Ft K&H Bank Zrt. ja vá ra.

 Terheli a Gyu la 2614. hrsz.-t il le tõ szenny víz csa tor na át ve ze té si szol gal mi jog. He lyi je len tõ sé gû vé dett te rü let. Ki e mel ten vé dett
 régészeti lelõhely. Mûemléki jelentõségû terület.

In gat lan ál la po ta: fel újí tott.

2. té tel:
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy(ak) meg ne ve zé se: szál lo dai be ren de zé sek.
Tí pus: egyéb.
Te her men tes: igen.
Mennyi sé ge: 1 db.
Becs ér ték: 88 000 000 fo rint.
A va gyon tárgy(ak) meg te kint he tõ sé gé nek he lye, ide je, egyéb köz le mény: a fel szá mo ló az ér té ke sí te ni kí vánt szál lo da meg te kin té -

sé nek le he tõ sé gét biz to sít ja, a kö vet ke zõ idõ pon tok ban: 2015. má jus 6-án 10 és 15 óra kö zött, 2015. má jus 12-én 10 és 15 óra kö zött,
mi vel mû kö dõ ob jek tum ról van szó, ezért kér jük, hogy meg te kin té si szán dé ku kat elõzetesen jelezzék a 06 (1) 455-1250-es
telefonszámon.

A vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ja, ha tár ide je:
A nyer tes aján lat te võ kö te les az aján la ti biz to sí té kot meg ha la dó tel jes vé tel árat az adás vé te li szer zõ dés alá írá sá tól szá mí tott

60 (hat van) na pon be lül meg fi zet ni a VÁR SZÁL LÓ Kft. „f. a.” K&H Bank Zrt.-nél ve ze tett 10403136-31309800-00000000 szá mú
bank szám lá já ra tör té nõ át uta lás sal. A fel szá mo ló tá jé koz tat ja a pá lyá zó kat, hogy az in gat lan, il let ve az in gó sá gok vé tel árát ter he lõ
 általános for gal mi adó össze ge a min den kor ha tá lyos áfa-tv. sza bá lyai szerint kerül meghatározásra, amelynek megfizetésére a nyertes 
pályázó köteles.
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