Pályázat hosszabbítás! Eladó 4 304 m2 és 3 734 m2-es iskola épületek
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Kategória: Eladó ingatlan
Típus: Intézmény
Cím: 1097 Budapest 09 Osztag utca 25. a-b
Helyrajzi szám: 38236/156
Értékesítési forma: Eladás
Kapcsolattartó: Papp-Romet Anna Júlia (+36304924461)
Ajánlat beadási határidő: 2023-01-19 10:00:00
Pályázatos: Igen

Pályázati leírás:
nyilvános kétfordulós pályázat határidejének meghosszabbításáról
Budapest Főváros Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező, 1097 Budapest, Osztag u. 25. a-b. szám alatt található, Budapest IX. ker.
38236/156 helyrajzi számon nyilvántartott, 1 ha 0295 m2 alapterületű, "szakiskola" megjelölésű ingatlan és a rajta lévő 4304 m2 és
3734 m2 alapterületű, valamint 215 m2 és 103 m2 alapterületű épület Budapest Főváros Önkormányzata megbízása alapján Budapest
Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság által nyilvános, kétfordulós pályázat útján történő
értékesítésére, amelyben a második forduló Pályázati (Elektronikus) Árverés formájában zajlik.
Nyilvános kétfordulós pályázaton történő értékesítés céljából meghirdeti
Cím: 1097 Budapest, Osztag u. 25. a-b.
Helyrajzi szám: 38236/156
Jelleg: szakiskola
Telekterület: 1 ha 0295 m2
Felépítmények: A épület: 4304 m? és B épület: 3734 m2,
C épület: 215 m2 és D épület: 103 m2
Az ingatlan induló ára: 1 266 000 000 Ft + áfa
A második forduló Pályázati (Elektronikus) Árverés formájában zajlik
A pályázat beadásának meghosszabbított határideje és helye: 2023. január 19. 10:00 óra,
1013 Budapest, Attila út 13/A.
A pályázati dokumentáció megvásárolható 2022. október 18. - 2023. január 17. között,
telefonon előre egyeztetett időpontban
(kapcsolattartó: Papp-Romet Anna Júlia, telefon: +36 30 492-4461 és +36 1 325-2400)
hétfőtől csütörtökig 9-15 óráig, valamint pénteken 9-12 óráig
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Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság8
székhelyén (1013 Budapest Attila út 13/A.)
Honlap: http://www.bfvk.hu/palyazatok/
A pályázatra az jelentkezhet, aki egyszeri, vissza nem térítendő
100 000 Ft + áfa összegért
megvásárolja a pályázati dokumentációt, elfogadja az abban foglaltakat és
megfizeti a 100 000 000 Ft összegű pályázati biztosítékot, úgy, hogy annak összege
2023. január 18. napján 24:00 óra határidőig jóváírásra kell kerüljön BFVK Zrt. bankszámláján.

Leírás:

A IX. kerület fejlődésben lévő zónájához kapcsolódó területen fekvő, a múlt század elején történeti stílusban épült, 2 többszintes
masszív főépületből álló oktatási intézmény ingatlan az Ecseri út és a Gyáli út találkozásánál fekszik, az Osztag utca és a Récei utca
által határoltan. Közlekedési szempontból az M5-ös kivezető szakaszáról közvetlenül, tömegközlekedéssel a 3-as metró Ecseri úti
vagy Népliget megállójától könnyen elérhetően megközelíthető.
Az ingatlan hosszú évek óta használaton kívül áll. Állapotát tekintve jelentős felújítást igényel, beleértve a majdnem szabályos téglalap
alakú, több mint 1 hektáros telket is, amely ugyanakkor méreteiből is fakadóan sokrétű környezetalakítási lehetőségeket biztosít.

Képek:
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