
Az LQD  Pénz ügyi és Gaz da sá gi Szak ér tõ Kft. (Cg.: [01 09 566001]; szék hely: 1103 Bu da pest, Gyöm rõi u. 76.) mint a
BENEDIKT  TRA DE Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 943388]; szék hely: 1113 Bu da pest, Vil lá nyi út 46.)
 Fõvárosi Tör vény szék 24. Fpk. 3323/2018/8. sz. vég zé se ál tal ki je lölt fel szá mo ló ja, a Cég köz löny ben 2020. no vem ber 12-én meg hir -
de tett pá lyá za ti fel hí vás nak meg fe le lõ en

nyil vá nos pá lyá za ti fel hí vás út ján

az aláb bi fel té te lek kel ér té ke sí ti az adós 1/1 tu laj do ni há nya dú kész le tét.
A pá lyá zat ada tai:
A pá lyá za tok ki zá ró lag az Elekt ro ni kus Ér té ke sí té si Rend sze ren (EÉR) ke resz tül nyújthatók be.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: 2020. no vem ber 27. 08 óra 00 perc.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2020. de cem ber 14. 08 óra 01 perc.
Az aján la ti biz to sí ték for má ja, meg fi ze té sé nek mód ja és ha tár ide je: a pá lyá zó nak a becs ér ték re szá mí tott mér té kû aján la ti biz to sí té -

kot (bá nat pénz) kell meg fi zet ni az LQD Kft. MKB Bank Zrt.-nél ve ze tett 10300002-20609577-49020023 szá mú bank szám lá já ra
a pá lyá zat be nyúj tá sá ig, köz le mény ben fel tün tet ve: „Benedikt Trade Kft. f. a. ajánlati biztosíték”.

Az aján la ti biz to sí ték kal kap cso la tos egyéb köz le mény: az aján la ti kö tött ség a pá lyá zat ered mé nyé nek köz lé sé tõl szá mí tott 30 nap.
Ha a pá lyá za ti el já rás ered mény te len, az aján la ti biz to sí té kot nyolc mun ka na pon be lül vissza kell utal ni. Ha a pá lyá za ti el já rás ered -
mé nyes, az aján la ti biz to sí té kot a nyer tes pá lyá zó nál a vé tel ár ba be kell szá mí ta ni, a töb bi pá lyá zó nak pe dig nyolc mun ka na pon be lül
vissza kell utal ni. Ha a szer zõ dés a ve võ ér dek kö ré ben fel me rü lõ okból nem jön létre, akkor a vevõ a pályázati biztosítékot
(bánatpénz) elveszíti.

Kész le tek:
Nõi és fér fi ké nyel mi és gyó gyá sza ti láb be lik, il let ve több fé le gyó gyá sza ti ki egé szí tõ (pél dá ul talp be tét, bo ka- és kö nyök rög zí tõ,

csuk ló szo rí tó, man kó, já ró bot, kompressziós harisnyák).
A kész le tek mennyi sé ge több 100 da rab. Az áruk több sé ge 1–10 pá ras vo lu me nû.
A kész le tek ki zá ró lag együt te sen ke rül nek ér té ke sí tés re.
Becs ér té ke: 9 000 000 Ft.
Aján la ti biz to sí ték: 450 000 Ft.
Mi ni mál ár (a becs ér ték 100%-a): 9 000 000 Ft.
A kész le tek ér té ke sí té sé re az áfatör vény 142. §-a vo nat ko zik: áfaalany ra for dí tott adó zás, nem áfaalany ra áfa fi ze té si kö te le zett ség

vonatkozik.
A mó do sí tott 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 2. § (4a) be kez dé se alap ján a fel szá mo ló nyi lat kozik, hogy ezen  va gyon ele mek

 elsõ al ka lom mal ke rül nek ér té ke sí tés re meg hir de tés re. Nyi lat ko zik ar ról, hogy a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 2. § (2) be kez dé se
alap ján az ér te sí tés megtörtént.

Az elõ vá sár lás ra jog gal ren del ke zõ nek nem kell részt ven ni az elekt ro ni kus ér té ke sí tés ben. A fel szá mo ló a Cstv. 49/E. § (4) be kez -
dése alap ján az elekt ro ni kus ér té ke sí tés ér vé nyes sé gé nek és ered mé nyes sé gé nek meg ál la pí tá sát kö ve tõ en a nyer tes aján la tot be mu tat ja
az elõ vá sár lá si jog gal ren del ke zõk nek az õket meg il le tõ sor rend ben, an nak ér de ké ben, hogy nyi lat koz za nak: kí ván nak-e él ni
 elõvásárlási jo guk kal.

A va gyon tárgy gyor san rom ló/kü lön le ges ke ze lést igény lõ/cse kély ér té kû: nem.
A va gyon ele mek meg te kint he tõ sé gé nek he lye, ide je, egyéb köz le mény: a meg hir de tett va gyon tár gyak egyez te tést kö ve tõ en meg -

te kint he tõk a XIX. ke rü let, Vak Bottyán út 32. sz. alat ti fe dett rak tár ban. Idõ pon tot egyez tet ni a 06 (1) 250-7812-es te le fon szá mon
vagy az lqd@lqd.hu e-ma il-cí men lehet.

A vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ja, ha tár ide je: a vé tel árat az LQD Kft. MKB Bank Zrt.-nél ve ze tett 10300002-20609577-49020023
szá mú bank szám lá já ra kell át utal ni, köz le mény ben fel tün tet ve: „Be ne dikt Trade Kft. f. a. vételár”.

Fi ze té si ha tár idõ: az adás vé te li szer zõ dést az aján la ti kö tött ség ide jén be lül kell meg köt ni, és a vé tel árat a szer zõ dés kö tést kö ve tõ
30 na pon be lül kell meg fi zet ni. A pá lyá zó tu do má sul ve szi és a pá lyá zat be nyúj tá sá val el fo gad ja, hogy ered mé nyes pá lyá zat ese tén
a szer zõ dés kö tés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Rész let fi ze té si le he tõ ség: nincs.
A szer zõ dés kö tés ha tár ide je: ér té ke lé si jegy zõ könyv je len rend sze ren (EÉR) tör té nõ meg je le né sé tõl számított 15 nap.
A va gyon tárgy el szál lí tá sá nak, át vé te lé nek mód ja, ha tár ide je: a ve võ a tel jes vé tel ár meg fi ze té sét kö ve tõ en sze rez tu laj don jo got

és azt kö ve tõ öt na pon be lül kö te les a kész le tet saját költségein elszállítani.
A 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 12. § (5) be kez dés sze rin ti rész le tes fel té te lek:
Ki zá ró la gos ér té ke lé si szem pont: a net tó vé te li aján lat nagysága.
A fel szá mo ló több meg fe le lõ azo nos ér té kû (a meg aján lott leg na gyobb vé tel ár hoz ké pest 10%-nál ki sebb mér ték ben el té rõ) aján lat

ese tén a pá lyá zók kö zött nyil vá nos ár tár gya lást tart. Az ár tár gya lás le bo nyo lí tá sa szin tén az Elekt ro ni kus Ér té ke sí té si Rend szer (EÉR) 
igény be vé te lé vel tör té nik. Ár tár gya lás meg tar tá sá nak ese tén elekt ro ni kus üze net út ján ér té ke sí tés re ke rül nek az érin tet tek az online
értékesítési fordulóról, annak kezdõ és záró idõpontjáról.
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Ér vény te len az aján lat, ha nem fe lel meg a jog sza bály ban, il let ve a pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá ro zot tak nak, to váb bá az aján la ti ár
nem ha lad ja meg a minimálárat.

A nyil vá nos ér té ke sí té sen a tu laj don jo got szer zõ pá lyá zó az adós sal szem ben be szá mí tás sal nem élhet.
Je len pá lyá za ti fel hí vás a fel szá mo ló szá má ra nem je lent ér té ke sí té si kötöttséget.
A fel szá mo ló a pá lyá za ti ki írást – meg fe le lõ aján lat hi á nyá ban – ér vény te len nek nyil vá nít hat ja, és új pályázatot írhat ki.
A fel szá mo ló hir det ménnyel kap cso la tos egyéb köz le mé nye:
A pá lyá za tok ki zá ró lag az Elekt ro ni kus Ér té ke sí té si Rend sze ren (EÉR) ke resz tül nyújt ha tó ak be: www.eer.gov.hu
A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– Ma gán sze mély ese té ben: név, ál lam pol gár ság, la kó hely, any ja ne ve, sze mé lyi azo no sí tó ok má nyá nak ne ve és szá ma, szü le té si

he lye és ide je, le ve le zé si cí me, adó azo no sí tó je le, eset le ges általánosforgalmiadó-alanyisága.
– Szer ve zet kép vi se le té ben: a kép vi selt szer ve zet ne ve, a szer ve zet bí ró sá gi be jegy zé sé nek szá ma, cég ki vo na ta, adó szá ma,

 általánosforgalmiadó-alanyiság té nye, szék he lye, le ve le zé si cí me, a kép vi se lõ ne ve, sze mély azo no sí tó ok má nyá nak ne ve és száma.
– A meg aján lott vé tel árat, vé te li szán dék nyi lat ko zat tal. A pá lyá zat ér vé nyes sé gé nek fel té te le, hogy a pá lyá zó a pá lyá za tát a meg -

aján lott vé tel ár ral együtt csa tol ja be a pá lyá za ti do ku men tu mok hoz. Amennyi ben írás be li pá lyá zat nem ke rül fel töl tés re, a pá lyá zat
ered mény te len.

– Bá nat pénz meg fi ze té sé nek iga zo lá sa.
A pá lyá za tok fel bon tá sá ra a pá lyá za ti ha tár idõt kö ve tõ 15 na pon be lül ke rül sor. A pá lyá zat bon tás ról és az ér té ke lés rõl szó ló

 jegyzõkönyv a pá lyá zat bon tás tól szá mí tott 20 na pon be lül a fel szá mo ló ál tal el ké szí tés re, és szken ne lést követõen feltöltésre kerül
az EÉR-fe lü let re.

A fel szá mo lás el ren de lé sét meg elõ zõ en köz hi te les nyil ván tar tás ba be jegy zett vagy jog sza bály alap ján elõ vá sár lás ra jo go sult
ezt a jo gát a nyil vá nos ér té ke sí té sen, vagy azt kö ve tõ en a fel szá mo ló fel hí vá sá ra gya ko rol hat ja oly mó don, hogy a vég le ge sen
 kialakult vé tel ár is me re té ben nyi lat ko zik vételi szándékáról [Cstv. 49/C. § (3) bekezdése].

A pá lyá zat ered mé nyé rõl a pá lyá zat ki író ja a nyer tes pá lyá zót a pá lyá zat bon tá sá tól szá mí tott nyolc na pon be lül írás ban is ér te sí ti,
egy ben fel szó lít ja a nyer tes pá lyá zót az adás vé te li szerzõdés megkötésére.

Az ér té ke sí tés re ke rü lõ va gyon tár gyért a fel szá mo ló kel lék sza va tos sá got nem vál lal, azo kat a pá lyá zó meg te kin tett és meg vizs gált
ál la pot ban ve szi meg az zal, hogy a tu laj don jog vál to zá sá val kap cso la tos va gyon át ru há zá si il le ték, vagy bármilyen más költség
a pályázót (vevõt) terheli.

A fel szá mo ló nak nincs tu do má sa kör nye ze ti te her rõl.

* * *
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