
 

Ikt.sz.: ÁLT / 1268 - 23 / 2022. 

DOKUMENTÁCIÓ 
 

„BIO mélyalmos szarvasmarha trágya-3.” című 

nyilvános értékesítési eljáráshoz 
 

Nyilvános pályázati felhívás 
 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.) - a továbbiakban 

ajánlatkérő - az alábbi nyilvános pályázati felhívást teszi közzé: 
 

Az értékesítendő vagyontárgy megjelölése, célja: 

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet 2022. augusztus 18-tól 2022. szeptember 19-ig történő beadási határidővel, 

a saját vagyonkezelésében lévő alábbi őshonosállat-tartó telepeinek karámjaiban lévő összesen 17 000 q 

becsült súlyú BIO minősítésű mélyalmos szarvasmarhatrágya adásvételére: 
 

 6114 Bugac, 0567/1h hrsz, 

 6090 Kunszentmiklós, Nagyállás 031/f; 031/g; 031/j; 031/m hrsz, 

 

Sorszám Telephely 
Mennyiség +/- 20% 

(q) 
kiszállítás végső dátuma 

1. Bugacpusztaháza 9 000 2022.10.31. 

2. Kunszentmiklós-Nagyállás 8 000 2022.10.31. 

összesen: 17 000 
 

 

Az értékesítésre vonatkozó feltételek: 

 Az értékesítést a felek adásvételi szerződés útján bonyolítják le. 

 A szállítás ütemezetten történik, az ajánlatkérő lehetőségeinek, ill. a nyertes ajánlattevő 

kapacitásának függvényében, legkésőbb a fenti táblázat szerint. 

 A nyertes ajánlattevő köteles gondoskodni a trágya ajánlatkérő képviselőjével egyeztetett időpontban 

történő kitermeléséről, azonos rakománysúlyú járművel telephelyről történő elszállításáról, a karámok és a 

trágyadepónia helyének talajegyengetéséről. 

 A trágyaszállítás során a fuvarok 5%-ának, illetve az első és az utolsó fuvaroknak a mérlegelése 

kötelező. Ezen kívül az ajánlatkérő helyi kapcsolattartója legalább 3 további alkalommal mérlegelést ír elő 

nyertes ajánlattevő részére azzal, hogy több szállítójármű esetén a mérlegelést szállítójárművenként kell 

megvalósítani. A nyertes ajánlattevő kötelessége a mérlegelések lefolytatása mérlegjegy igazolásával, melyet 

az ajánlatkérő képviselőjének köteles átadni. A mérlegelések során az ajánlatkérő helyi kapcsolattartójának 

jelenléte kötelező. 

 A fuvarok mérlegelt súlyának átlagát (átlagsúly) alapul véve történik az elszállított trágya mennyiség 

meghatározása, mely a számlázás alapját képezi. 

 Minden egyes fuvarról a tároló helyre történő szállítás során szállítólevelet kell kiállítani a 

telephelyről történő elindulás időpontjának feltüntetésével, melyet az ajánlatkérő képviselőjének is ellen kell 

jegyeznie. A fuvarok elszállítása ajánlatkérő helyi kapcsolattartójának jelenlétében történik. Szállítás nem 

kezdődhet az ajánlatkérő helyi kapcsolattartójának jelenléte nélkül! A szállítóleveleken szereplő fuvarszám 

és az átlagsúly szorzata képezi az elszállított trágya mennyiségét, és a teljes vételár meghatározása ez alapján 

történik. 

 A szállítás a felek képviselői által közösen kijelölt szállítási útvonalon történhet. Amennyiben ez az 

útvonal gyepterületen vezet keresztül, a nyertes ajánlattevő köteles felfüggeszteni a szállítást, ha a gyep fel 

van ázva. Ilyen esetben a nyertes ajánlattevő kártalanítási igénnyel nem léphet fel az ajánlatkérővel szemben. 

 A rendeltetésszerű igénybevétel megsértése esetén az ajánlatkérő jogosult a nyertes ajánlattevőt 

felszólítani a jogsértés abbahagyására. Ismételt vagy súlyos jogsértés esetén az ajánlatkérő egyoldalú 

jognyilatkozattal - kártérítési kötelezettség nélkül - elállhat a szerződéstől. 

 Az ajánlatkérő a tulajdonát képező, értékesítendő mélyalmos istállótrágyára vonatkozóan hibás 

teljesítés (rakodásnál a karámhomok részleges kitermelése) esetére kötbért határoz meg, melynek mértéke a 

nettó adásvételi díj 10%-a. 

 Késedelmes elszállítás esetén a kötbér mértéke 10 000 Ft/nap. 

 Abban az esetben, ha a karámokból a trágya csak részlegesen kerül elszállításra, a bent maradó 

trágya mennyiségének értékét alapul véve, az ajánlatkérő a vételár 30%-ának megfelelő meghiúsulási 

kötbérre jogosult. 



 

 

 

A vételár megfizetésének módja: 

Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei: 
 

- A trágya nettó kiindulási ára 300 Ft + ÁFA/q 

- Árajánlatot lehet tenni telepenként a teljes mennyiségre, vagy minden telep összes mennyiségére.  

- Telepenkénti részmennyiségre vételi ajánlat nem adható. 
 

A nyertes ajánlattevő(k) köteles(ek) a vételárat a számla kiállítását követően az árajánlatban vállalt 

határidőig, de legkésőbb a számla kiállításától számított 30 napon belül megfizetni.  

Az értékesítés tulajdonjog - fenntartással történik az alábbiak szerint: mindaddig, míg a nyertes ajánlattevő 

nem igazolja, hogy a trágya vételárát kiegyenlítette, addig az ajánlatkérő a tulajdonjogát fenntartja. 
 

A pályázati biztosítékokra vonatkozó előírások, az ajánlati kötöttség időtartama: 

Az ajánlattevő köteles befizetni telepenként az alábbi összegű ajánlati biztosítékot. A megfizetés módja: 

csekken vagy átutalással egyenlíthető ki, melyről az igazolást az ajánlattal együtt kell benyújtani. Átutalás 

esetén a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun megyei fiókjánál vezetett, 10025004-01743630-00000000 

számú bankszámlára kell teljesíteni az ajánlati biztosíték befizetését. Készpénz átutalási megbízást (csekket) 

az ajánlatkérő székhelyén lehet igényelni a befizetéshez. 

Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevő esetén a szerződéskötéssel egyidejűleg a jólteljesítési biztosíték 

részösszegévé válik, nem nyertes ajánlattevő részére visszafizetésre kerül. 

Az ajánlatkérő az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet! 

 

Sorszám Telephely Az ajánlati biztosíték összege (Ft) 

1. Bugacpusztaháza 100 000 

2. Kunszentmiklós-Nagyállás 100 000 

 

Az ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap. 
 

A nyertes ajánlattevő által befizetett „ajánlati biztosíték” a szerződés megkötésének napján „jólteljesítési 

biztosítékká” válik, mely a szerződés szerződésszerű teljesítése esetén visszajár. A „jólteljesítési biztosíték” 

után az ajánlatkérő kamatot nem fizet. 

 

Sorszám Telephely A jólteljesítési biztosíték összege (Ft) 

1. Bugacpusztaháza 100 000 

2. Kunszentmiklós-Nagyállás 100 000 

 

 

Alkalmassági feltétel: 

Az ajánlatkérő csak olyan ajánlattevővel köt szerződést, akinek nincs az ajánlatkérővel szemben 15 napot 

meghaladó lejárt tartozása. 

Az alkalmassági feltételnek való megfelelőségről nyilatkozni kell. 
 

A pályázati ajánlatok benyújtásának helye, módja és határideje: 

A pályázók ajánlatukat 2022. szeptember 19-én 10 óra 00 percig személyesen vagy postai úton (6000 

Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.) tehetik meg zárt borítékban, feltüntetve a  

 

„BIO mélyalmos szarvasmarha trágya-3.” megnevezést, és azt a figyelmeztetést, hogy 
 

„Tilos felbontani 2022. 09. 19. 10:00 óra előtt”. 
 

Az ajánlatok postára adási határideje: 2022. szeptember 13.  

Amennyiben ajánlattevő a postára adási határidőn belül feladta ajánlatát - és amennyiben a postai feladási 

szelvényt vagy tértivevényt az ajánlattevő szkennelve, e-mailben (titkarsag@knp.hu) megküldi az 

ajánlatkérő részére a felbontási határidő előtt az ajánlattevő ajánlatát az ajánlatkérőhöz -, ebben az esetben az 

ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a fenti felbontási határidő után - azok beérkezését követően - 

bontja fel az összes ajánlatot. 
 

Részajánlat-tétel: 

mailto:titkarsag@knp.hu


 

Az ajánlatkérő biztosítja a részajánlat-tétel lehetőségét állattartó telepenként, a telep teljes mennyiségére. 
 

Bírálati szempont: 

A nyertes ajánlat legmagasabb nettó vételár alapján kerül megállapításra, de az ajánlatkérő az ajánlatok 

ismeretében fenntartja a jogot az ajánlattevőkkel történő további tárgyalások tartására. 

Az ajánlatok bírálata során elsődleges szempont az ajánlati ár, és az értékelés során az azonos árajánlatok 

esetében döntő az ajánlati felhívásban megjelölt 30 napos fizetési határidőhöz képest minél rövidebb fizetési 

határidő vállalása. 
 

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2022. szeptember 20.  
 

Eredménytelenség: 

Az ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot az alább megjelölt okokból eredménytelennek 

nyilvánítsa: 

 nem érkezett érvényes pályázati ajánlat, 

 a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, 

 az ajánlatkérő a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályok megsértése, illetve 

valamelyik ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye 

miatt az eljárás érvénytelenítéséről döntött,  

 az ajánlattevő nem minősül átlátható szervezetnek, 

 az ajánlattevő az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25. § (1) bekezdés c) pontja szerint 

hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik 

 az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot a felhívás szerint nem bocsátja rendelkezésre. 
 

Jogfenntartás: 

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén, vagy ha a szerződés aláírása 

után a nyertes a szerződést nem teljesíti és ezért az ajánlatkérő a szerződéstől elállt, vagy a felek 

megszüntették vagy felbontották azt, úgy az ajánlatkérő – korábbi döntése alapján – a pályázat soron 

következő helyezettjével szerződést kössön. 
 

Kelt: Kecskemét, elektronikus aláírás szerint 

 

 

 Ugró Sándor 

 igazgató 

 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
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