
Pályázati Hirdetmény

A(z) Dr. Hetényi Géza és Tsa Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-568162, székhely: 1033
Budapest, Huszti út 35. 1 em., levelezési cím: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em.), mint a(z)
LAMM-LEDER Kft „f.a” (cégjegyzékszám: Cg.01-09-962345, székhely: 1102 Budapest, Kőrösi
Csoma Sándor út 27. Fszt. em. 2.) Fővárosi Törvényszék . sz. végzése által2.Fpk.3415/2016/12
kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. szeptember 5. napján meghirdetett pályázati
felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.
A pályázat adatai:

 A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1748862

 A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2019. szeptember 20. 12 óra 00 perc
 A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. október 14. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 30 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a
felszámoló 10700024-26647603-51200002 számlájára banki átutalással kell megfizetni oly
módon, hogy az ajánlati biztosíték összege a fenti pénzintézeti bankszámlán a pályázati határidő
végéig jóváírásra is kell, hogy kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Nincs.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján
- elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós tulajdonában álló bőrkabátok, szövetkabátok, textilalapú kiegészítők, üzleti technikai
eszközök és egyéb termékek.

- Bőr felsőruházati cikkek:

A termékek női-férfi (egy gyermek) kabátok, döntően különböző színű juhnappa-bőrből, kb. közel
10 %-ban kecsekebőrből, ezenkívül sertésvelúr, sertésbőr, kecskenappa alapanyagból készültek
(egy vízibivaly-bőr alapanyagú is előfordul). Továbbá néhány irhakabát van a készletben.
Változó mértékben valódi szőrmegalléros kabátok is fellelhetők.
A termékek gombos-, fém-, ill. fém zárláncú cipzáras záródásúak (egy termék paszomány záródási
kellékkel ellátott).

- Szövetből készült felsőruházati cikkek:

A termékek nőikabátok, döntően poliészter - kismértékben poliamid - nyersanyag-összetételű
szövött, színes borítókelméből szabottak. Jellemzők a valódi szőrmegalléros, illetve az elején
belül szőrmés modellek.
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A termékek gombos-, fémnyomókapcsos, ill. fém- és műanyagspirál zárláncú cipzáras záródásúak.
Melegítő töltetként toll/pehely, illetve szintetikus szálfátyol fordul elő.

- Textilalapú kiegészítők, egyéb termékek:
Kötöttanyagú, többszínű sálak (11 db), nyomott-mintás viszkóz kendő (6 db),
bőrből készült, többféle színű sildes sapka (8 db), fürdőruhák (40 db), esernyők (5 db)

- Egyéb használati termékek

Gyermekcipők (9 pár), bőröndök (5 db), bőröndhuzatok (4 db), táskák (18 db), pénztárcák (6 db)

- Üzleti technikai eszközök:

Eladói pult (1 db), mosogatópult (1 db), gurulós állvány (1 db), polcrendszer (1 db)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 654 100 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 325 000 forint. (a becsérték
80%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Bőrkabátok
 Típus: Ruházat

 Állapot: Újszerű
 Tehermentes: nem A jelen pontban ismertetett vagyoni elemet a NAV javára 9.710.575,-Ft

erejéig végrehajtási jog terheli.
 Mennyisége: 95 db

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Szövetkabátok
 Típus: Ruházat

 Állapot: Újszerű
 Tehermentes: nem A jelen pontban ismertetett vagyoni elemet a NAV javára 9.710.575,-Ft

erejéig végrehajtási jog terheli.
 Mennyisége: 23 db

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Textilalapú kiegészítők, egyéb
termékek

 Típus: Árukészlet
 Állapot: Újszerű

 Tehermentes: nem A jelen pontban ismertetett vagyoni elemet a RESIDEAL Zrt javára
1.932.935,-Ft erejéig zálogjog terheli.

 Mennyisége: 70 db

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Egyéb használati termékek
 Típus: Árukészlet

 Állapot: Újszerű



 Tehermentes: nem A jelen pontban ismertetett vagyoni elemet a RESIDEAL Zrt javára
1.932.935,-Ft erejéig zálogjog terheli.

 Mennyisége: 42 db

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Üzleti technikai eszközök
 Típus: Üzleti berendezés

 Állapot: Használt
 Tehermentes: nem A jelen pontban ismertetett vagyoni elemeket – kivéve a gurulós

ruhaállványokat – a RESIDEAL Zrt javára 1.932.935,-Ft erejéig zálogjog terheli.
 Mennyisége: 14 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak a Huszti út
35. szám alatt tekinthetők meg munkanapon, munkaidőben.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A minimálár nettó összegben került meghatározásra. A
meghirdetett vagyontárgyak vételára után a vonatkozó szabályok szerint ÁFA fizetési
kötelezettség áll fenn.

 bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) A
pályázatok értékelésénél a felszámoló a megajánlott vételár alapján dönt. Megfelelő pályázatok
esetén a több azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat
esetén ezen pályázók között nyilvános ártárgyalás kerül megtartásra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó a vételárat legkésőbb a
szerződés aláírásakor köteles átutalással megfizetni, melybe az ajánlati biztosíték összege
beszámít.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázó köteles a szerződést az eredményhirdetést
követő 15 napon belül megkötni az eljáró felszámolóval.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó legkésőbb a
szerződés aláírását követő 10 napon belül köteles a vagyontárgy átvétele (birtokba vétele)
érdekében eljárni.

 bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) A pályázatnak
tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. Társas vállalkozás
esetében hiteles formában csatolni kell az aláírási címpéldányt, 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot és nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy van-e folyamatban a cégadatokban
változás bejegyzési kérelem. A pályázatnak tartalmaznia kell bankszámla számról nyilatkozatot,
hogy eredménytelen pályázat esetén a befizetett bánatpénzt a felszámolóbiztos visszautalhassa.
A meghirdetett vagyontárgy tekintetében elővásárlási jog nem áll fenn. A licitálónak a vételár
fizetésen túl a vagyontárggyal összefüggésben kötelezettséget átvállalnia nem kell.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Felszámoló tájékoztatja az
érdeklődőket, hogy az értékesítésre kerülő vagyoni elemek likvidációs értéke a 237/2009. (X. 20.)
Korm. rendelet 4.§ (2d) alapján új szakértői vélemény beszerzése útján került meghatározásra,
melynek oka, hogy a hosszú ideje elfekvő ruházati termékek minőségének természetes romlása,
avulása következett be, divatmúlttá, illetve inkurrenssé váltak, mely egyenként és
összességében a készlet értékesíthetőségét elnehezíti.
Az értékesítési hirdetmény tervezete a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdésében
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meghatározott személyek részére értesítésként megküldésre került.
A vagyoni elem hatodik alkalommal kerül meghirdetésre.
Eredménytelen pályázat esetén az ajánlati biztosíték teljes összegét felszámoló az
eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére
visszautalja.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: 
https://eer.gov.hu/palyazat/P1748862/tetelek.pdf
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