
 

 

Ikt. szám: ÁLT/ 1734-14/2022. 

 

DOKUMENTÁCIÓ 
 

„Állatértékesítés - Magyar házi bivaly és Magyartarka szarvasmarha”  

című nyilvános értékesítési eljáráshoz 
 

Nyilvános pályázati felhívás 
 

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

ajánlatkérő, az alábbi nyilvános pályázati felhívást teszi közzé: 

 

Az értékesítendő vagyontárgy megjelölése, célja 

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet 2022. szeptember 15-től 2022. október 17-ig terjedő beadási határidővel, 

várhatóan: 

 

rész megnevezés egyed (db) 
őshonosállat-tartó 

telep 

1. Magyar házi bivaly tinó /2021. évi születésű/ 41 Pusztaszer 

2. Magyar házi bivaly üsző /2021. évi születésű/ 35 Pusztaszer 

3. Magyar házi bivaly üsző /2020. évi születésű/ 30 Pusztaszer 

4. Magyar házi bivaly üsző/ 2021. évi születésű/ 65 Kígyóshát 

5. Magyar házi bivaly tinó /2021. évi születésű/ 45 Kígyóshát 

6. Magyar házi bivaly üsző /2020. évi születésű/ 25 Kígyóshát 

7. Magyar házi bivaly tinó /2020. évi születésű/ 18 Kígyóshát 

8. Magyartarka szarvasmarha üsző borjú /2022. évi születésű/ 13 Izsák (100-as telep) 

9. Magyartarka szarvasmarha tehén /2018. évi születésű/ 33 Izsák (100-as telep) 

10. Magyartarka szarvasmarha üsző /2020. évi születésű/ 3 Izsák (100-as telep) 

11. Magyartarka szarvasmarha üsző /2021. évi születésű/ 1 Izsák (100-as telep) 

 
értékesítésére.  
 

Az állatok elszállítása a Magyar Állam tulajdonában és az ajánlatkérő vagyonkezelésében lévő 

őshonosállat-tartó telepeiről (Izsák 100-as telep, Fülöpszállás-Kígyóshát, Pusztaszer) történik, 

- 1.-7. rész: Magyar házi bivaly egyedek esetében 2022. november 25-től 2022. december 20-ig, 

- 8.-11. rész: Magyartarka szarvasmarha egyedek estében szerződéskötéstől 2022. november 30-

ig terjedő időszakban. 

 

Az értékesítésre kínált egyedek becsült súlya: 

- Magyar házi bivaly 2020. évi születésű egyedek: 250-300 kg/egyed, (átlagosan 275 kg/egyed), 

- Magyar házi bivaly 2021. évi születésű egyedek: 150-250 kg/egyed, (átlagosan 200 kg/egyed), 

- Magyartarka húshasznú borjú 2022. évi születésű egyedek: 200-300 kg/egyed, (átlagosan 250 

kg/egyed), 

- Magyartarka tehén 2018. évi születésű egyedek: 550-700 kg/egyed, (átlagosan 600 kg/egyed), 

- Magyartarka üsző 2020. évi születésű egyedek: 400-500 kg/egyed, (átlagosan 450 kg/egyed), 

- Magyartarka üsző 2021. évi születésű egyed: 350-450 kg/egyed, (átlagosan 400 kg/egyed). 

 

 

Helyszíni szemle: 



 

Az ajánlatkérő az értékesítés tárgyát képező jelen pályázat időtartama alatt meglévő egyedek megtekintésére 

Klucsai Dávid állattenyésztési koordinációs szakreferenssel (tel: +36-30/475-9658) történő előzetes 

egyeztetést követően biztosít lehetőséget a pályázat teljes időtartama alatt. 

 

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. Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő megállapodnak a szállítás ütemezéséről. A szállítás 

ütemezését a Felek írásbeli megállapodásban rögzítik. 

 A birtokba adás helye a fent megjelölt állattartó telep közül az, amelyiken az elszállítandó állatok 

tartása történik. A nyertes ajánlattevő köteles gondoskodni az értékesítésre kerülő egyedek telephelyről 

történő elszállításáról. 

 A vágási céllal eladott egyedek szállítása során a fuvarok mérlegelése - a Felek közös megegyezése 

szerinti helyszínen - a nyertes ajánlattevő kötelessége mérlegjegy igazolásával, melyet az ajánlatkérő és a 

nyertes ajánlattevő képviselője is ellenjegyez. Az ellenjegyzett mérlegjegy egy példányát a nyertes 

ajánlattevő köteles átadni az ajánlatkérő mérlegeléskor jelenlévő képviselőjének.  

 A számlázás alapját a Felek közös jelenlétében történő mérlegelt nettó élősúlyok képezik. A 

vételárat a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő által kiállított előlegbekérő alapján az ajánlatkérő nevén 

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

00000000 számú bankszámlára történő átutalással köteles teljesíteni. Az előleg összege az ajánlati 

felhívásban szereplő átlag élősúlyok és az ajánlati ár szorzataként kerül megállapításra. Az előleg 

beérkezését követően az ajánlatkérő kiállítja az előlegszámlát. A szállítás a kiegyenlített előlegszámla 

birtokában kezdhető meg. Az utolsó szállítás befejezése után az ajánlatkérő végszámlát állít ki a fuvarok 

fuvaronkénti mérlegelt súlyának összege alapján. 

 Minden egyes fuvarról a szállítás során szállítólevelet kell kiállítani a telephelyről történő elindulás 

időpontjának feltüntetésével.  

 A nyertes ajánlattevő köteles az állat gépjárműre felrakása és elszállítása során az állatoknak a 

szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelmére vonatkozó 1/2005/EK rendelet végrehajtásáról szóló 

88/2008. (VII. 18.) FVM rendelet és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény 113. § 

/EKÁER/előírásait betartani. Amennyiben a nyertes ajánlattevő EKÁER köteles járművel végzi a szállítást, 

úgy a nyertes ajánlattevő köteles a szállítások EKÁER bejelentéséről szóló igazolást a szállítólevéllel együtt 

az ajánlatkérőnek átadni. 

 A megvásárolt állatok egészségi állapotáról a hatósági igazolást a nyertes ajánlattevő részére az 

ajánlatkérő képviselője az elszállításkor adja át. A hatósági igazolás kiállításához a 4-es mentes (tbc, 

brucellózis, leukózis és IBR) vérvizsgálatot ajánlattevő biztosítja. Amennyiben a szállítással kapcsolatban 

további vérvizsgálat is szükségessé válik, azok költsége kiszámlázásra kerül a nyertes ajánlattevőnek. 

 

A vételár megfizetésének módja 
Az értékesítésre kínált állatok kiindulási ajánlati ára: 

 

rész megnevezés 
egyed 

(db) 

kiindulási 

ár (nettó) 

mérték-

egység 

ÁFA 

tartalom 

1. Magyar házi bivaly tinó /2021. évi születésű/ 41 500 Ft/kg +27 % 

2. Magyar házi bivaly üsző /2021. évi születésű/ 35 500 Ft/kg +27 % 

3. Magyar házi bivaly üsző /2020. évi születésű/ 30 500 Ft/kg +27 % 

4. Magyar házi bivaly üsző/ 2021. évi születésű/ 65 500 Ft/kg +27 % 

5. Magyar házi bivaly tinó /2021. évi születésű/ 45 500 Ft/kg +27 % 

6. Magyar házi bivaly üsző /2020. évi születésű/ 25 500 Ft/kg +27 % 

7. Magyar házi bivaly tinó /2020. évi születésű/ 18 500 Ft/kg +27 % 

8. Magyartarka szarvasmarha üsző borjú /2022. évi születésű/ 13 1 000 Ft/kg +5 % 

9. Magyartarka szarvasmarha tehén /2018. évi születésű/ 33 500 000 Ft/egyed +5 % 

10. Magyartarka szarvasmarha üsző /2020. évi születésű/ 3 500 000 Ft/egyed +5 % 

11. Magyartarka szarvasmarha üsző /2021. évi születésű/ 1 500 000 Ft/egyed +5 % 

 



 

Az 1.-8. rész esetében a vételár kiszámítása a következőképp történik: a tényleges bruttó összélősúlyból 

levonásra kerül 8%* szállítási veszteség, az így kiszámított nettó összélősúly és az egységár szorzata adja 

meg a nyertes ajánlattevő által megfizetendő vételárat.   
 

*= A 8% veszteség a nyertes ajánlattevő általi szállítás esetén értendő. 

 

A 9.-11. rész esetében a vételár megfizetése egyedi egységár alapján történik. 
 

A nyertes ajánlattevő köteles a vételárat az ajánlatkérő által kiállított számla alapján, az elszállításától 

számított 30 napon belül megfizetni.  

Az ütemezett szállításokról a számla az ajánlatkérőnek átadott szállító és mérlegjegy alapján a szállítást 

igazoló dokumentumok ajánlatkérő részéről történő átvételt követő 5 munkanapon belül kerül kiállításra. 

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

nem igazolja, hogy a szállítás ütemezése szerint elszállított állatok vételárát kiegyenlítette, addig az állatokra 

az ajánlatkérő a tulajdonjogát fenntartja, vagyis az állatok továbbértékesítésre nem kerülhetnek. A 

vágóállatok esetén a nyertes ajánlattevő tulajdonjogot enged a feldolgozott termékekre a meg nem fizetett 

vételár mértékéig. A vételár kiegyenlítése napján a tulajdonjog átszáll a nyertes ajánlattevőre. 

 

Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei: 
-  A melléklet szerinti nyilatkozatokat kitöltve kell az ajánlatot leadni. (1-4. sz. melléklet). 

-  Az árajánlathoz csatolni kell az ajánlati biztosíték befizetésére vonatkozó igazolást. 
- Részajánlat tételi lehetőség adott az 1.–től 9. részek esetében (minimum 5 db mennyiségre). A 10. és 

11. részek esetében a rész teljes mennyiségére adható ajánlat. 
 

A pályázati biztosítékokra vonatkozó előírások, az ajánlati kötöttség időtartama: 

Az ajánlattevő köteles befizetni 1.–től 8. részek esetében 10 000,- Ft/egyed ajánlati biztosítékot, a 9.–től 

11. részek esetében 50 000,- Ft/egyed. A megfizetés módja: csekken vagy átutalással egyenlíthető ki, 

melyről az igazolást az ajánlattal együtt kell benyújtani. A nem nyertes ajánlattevők részére az ajánlati 

biztosíték a pályázat eredményhirdetését követően visszafizetésre kerül. A nyertes ajánlattevő esetében az 

ajánlati biztosíték jóváírásra kerül a vételár összegéből.  

Az ajánlati biztosíték meg nem fizetése az ajánlat érvénytelenségét eredményezi! Az ajánlatkérő az ajánlati 

biztosíték után kamatot nem fizet! 

Az ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap 
 

Alkalmassági feltétel: 

Ajánlatkérő az ajánlattevők tekintetében hitelképességi vizsgálatot végezhet, és a hitelképességi vizsgálat 

függvényében a nyertes ajánlattevő tekintetében szerződésben előírhatja a bankgarancia adását, illetve az 

előlegfizetési kötelezettséget, melynek összege a tervezett, szállítási ütemezés alapján, a soron következő 

szállítás értékének a teljes összege. 

A hitelképesség vizsgálatához ajánlattevő ajánlatához a 4. számú melléklet szerinti nyilatkozatot teszi. 

Az ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell az ajánlati biztosíték befizetésére vonatkozó igazolást. 
Az ajánlatkérő csak olyan ajánlattevővel köt szerződést, akinek nincs az ajánlatkérővel szemben 15 napot 

meghaladó lejárt tartozása. Az ajánlatkérő az ajánlatok benyújtása időpontjától a pénzügyi 

nyilvántartása alapján ellenőrzi az ajánlattevő tartozásmentességét. 

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25. § (1) bekezdés 

c) pontja szerint nem rendelkezik az adózás rendjéről szóló törvény szerinti hatvan napnál régebben lejárt 

esedékességű köztartozással. 
 

A pályázati ajánlatok benyújtásának helye, módja és határideje  
A pályázók ajánlatukat 2022. október 17-én 9 óra 00 percig személyesen vagy futárszolgálattal (6000 

Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.) tehetik meg zárt borítékban, feltüntetve az „Állatértékesítés - Magyar házi 

bivaly és Magyartarka szarvasmarha” megnevezést, és azt a figyelmeztetést, hogy  

 

„Tilos felbontani 2022. 10. 17. 9:00 óra előtt”. 
 

Az ajánlatok postára adási határideje: 2022. október 11.  

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 

mailto:titkarsag@knp.hu


 

ajánlatkérő részére a felbontási határidő előtt, ebben az esetben az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, 

hogy a fenti felbontási határidő után - azok beérkezését követően - bontja fel az összes ajánlatot. 
 

Bírálati szempont 

A nyertes ajánlat a legmagasabb nettó ajánlati ár (Ft/kg, vagy Ft/egyed) alapján kerül megállapításra, de 

az ajánlatkérő az ajánlatok ismeretében fenntartja a jogot minden ajánlattevővel történő további tárgyalások 

tartására. Áregyenlőség esetén a magasabb vállalt vételi darabszám, illetve gyorsabb elszállítási határidő 

vállalása a bírálati szempont alapja. 
 

Érvénytelenség 

Érvénytelen a pályázat, ha  

 határidőn túl érkezett, 

 az ajánlattevő a 4. sz. nyilatkozatban valótlan nyilatkozatot tett, 

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

 az ajánlattevő nem minősül átlátható szervezetnek.  
 

Eredménytelenség 

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

nyilváníthatja: 

 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 ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése, vagy ha a szerződés 

aláírása után a nyertes ajánlattevő 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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