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DOKUMENTÁCIÓ                      

 

„Állatértékesítés - Furioso-North Star lovak” című 

nyilvános értékesítési eljáráshoz 

 

 

Nyilvános pályázati felhívás 
 

 

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

ajánlatkérő, az alábbi nyilvános pályázati felhívást teszi közzé: 

 

Az értékesítendő vagyontárgy megjelölése: 

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet 2022. szeptember 20-tól 2022. október 20-ig terjedő beadási határidővel, az 

alábbi tárgyban: 

12 egyed Furioso-North Star fajtájú ló értékesítése. 

 

Az állatok nyertes ajánlattevő általi elszállítása a Magyar Állam tulajdonában és az ajánlatkérő 

vagyonkezelésében lévő Izsák-páhi őshonosállat-tartó telepéről történik az adásvételi szerződés 

megkötésétől 2022. december 20-ig terjedő időszakban. 
 

A Furioso-North Star egyedek adatai:  

 

rész Név Azonosító 
Születési 

idő 
Ivar 

MNV Zrt. 

engedélye 

szükséges  

1. MÁTKA HUN K BK012520000 2001.04.12 kanca X 

2. VÉNUSZ HUN K BK022830002 2002.04.22 kanca X 

3. DÁRDA HUN M FN14100Fu44 2014.05.06 herélt X 

4. NÁDOR HUN M FN19096Fu05 2019.03.16 mén   

5. TAJGA HUN M FN190900000 2019.03.20 mén   

6. BAGAROL HUN M FN20110Fu05 2020.03.10 mén   

7. BAMBUSZ HUN M FN20111Fu05 2020.04.27 mén   

8. TANTUSZ HUN K FN20109Fu05 2020.04.29 kanca   

9. NEMA HUN M FN211140000 2021.03.01 mén (sérült)   

10. BAKLAVA HUN M FN211160000 2021.04.19 mén (sérült)   

11. HAMVAS HUN M FN21119Fu05 2021.05.20 mén   

12. ABSZINT HUN M FN21121Fu05 2021.06.24 mén (sérült)   

 

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), vagy Vén János 

területkezelési csoportvezetővel (tel: +36-30/603-9147) történő előzetes egyeztetést követően, a pályázat 

időtartama alatt biztosít lehetőséget. 
 

Az értékesítésre vonatkozó feltételek 

 Az értékesítést a felek adásvételi szerződés útján bonyolítják le. 



 

 

 A birtokba adás helye a fent megjelölt /Izsák-páhi/ őshonosállat-tartó telep. A nyertes ajánlattevő 

köteles gondoskodni az értékesítésre kerülő egyedek telephelyről történő elszállításáról, amelynek határideje 

2022.12.20. 

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

ajánlatkérő képviselője az elszállításkor adja át. 

 A szerződéskötést követő 3 napon belül ajánlatkérő számlát küld a vételárról nyertes ajánlattevő 

részére 8 napos fizetési határidővel. 

 A szállítás nem kezdhető meg a vételár kiegyenlítéséig. 

 További részleteket a mellékelt szerződéstervezet tartalmazza. 
 

A részletes tájékoztató (dokumentáció) rendelkezésre bocsátásának helye és ideje: 
Az ajánlatkérő a honlapján (www.knp.hu) 2022. szeptember 20-tól 2022. október 20-án 09 óra 00 percig a 

részletes tájékoztatót az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja. 
 

A vételár és fizetési feltételek: 

A továbbtartási célra javasolt állatok kiindulási ajánlati ára: 

 

rész Név Azonosító Születési idő Ivar 

nettó 

kiindulási ár 

(Ft) 

1. MÁTKA HUN K BK012520000 2001.04.12 kanca 250 000 

2. VÉNUSZ HUN K BK022830002 2002.04.22 kanca 250 000 

3. DÁRDA HUN M FN14100Fu44 2014.05.06 herélt 800 000 

4. NÁDOR HUN M FN19096Fu05 2019.03.16 mén 1 000 000 

5. TAJGA HUN M FN190900000 2019.03.20 mén 1 000 000 

6. BAGAROL HUN M FN20110Fu05 2020.03.10 mén 1 000 000 

7. BAMBUSZ HUN M FN20111Fu05 2020.04.27 mén 1 000 000 

8. TANTUSZ HUN K FN20109Fu05 2020.04.29 kanca 1 000 000 

9. NEMA HUN M FN211140000 2021.03.01 mén (sérült) 200 000 

10. BAKLAVA HUN M FN211160000 2021.04.19 mén (sérült) 200 000 

11. HAMVAS HUN M FN21119Fu05 2021.05.20 mén 800 000 

12. ABSZINT HUN M FN21121Fu05 2021.06.24 mén (sérült) 200 000 

 

Azon egyedek esetében, ahol az MNV Zrt. jóváhagyása szükséges az értékesítéshez, a szerződés 

megkötése csak a hozzájárulás megérkezését követően lehetséges!  

A szállítás nem kezdhető meg mindaddig, míg a nyertes ajánlattevő nem igazolja, hogy az állatok 

vételárát a számla alapján kiegyenlítette. Az egyedek tulajdonjoga a vételár kiegyenlítését követően száll 

át a nyertes ajánlattevőre. 
 

Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei: 
- A melléklet szerinti nyilatkozatokat kitöltve kell az ajánlatot leadni (1-3. sz. melléklet). 

- Árajánlatot a Felolvasólap kitöltésével lehet tenni. 
 

Az ajánlati kötöttség időtartama 
Az ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap 
 

Alkalmassági feltétel: 

Az ajánlatkérő csak olyan ajánlattevővel köt adásvételi 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. 

 

http://www.knp.hu/


 

 

A pályázati ajánlatok benyújtásának helye, módja és határideje  
A pályázók ajánlatukat 2022. október 20-án 09 óra 00 percig személyesen vagy futárszolgálattal (6000 

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

North Star lovak” megnevezést, és azt a figyelmeztetést, hogy  
 

„Tilos felbontani 2022. 10. 20. 09:00 óra előtt”. 

 

Az ajánlatok postára adási határideje: 2022. október 14. 

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 - de az ajánlattevő ajánlata az ajánlatkérőhöz a felbontási 

időpontig nem érkezett meg -, ebben az esetben az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a fenti 

felbontási határidő után - azok beérkezését követően - bontja fel az összes ajánlatot. Ebben az esetben a 

bontás időpontjáról az ajánlattevők külön értesítést kapnak. 
 

Részajánlat-tétel 

Az ajánlatkérő biztosítja a részajánlat-tétel lehetőségét egyedenként. 
 

Bírálati szempont 

Egyedenként a legmagasabb nettó ajánlatot tevő ajánlattevőkkel adásvételi szerződés kerül megkötésre. 
 

Az ajánlatkérő az ajánlatok ismeretében fenntartja a jogot az ajánlattevőkkel történő további tárgyalások 

tartására.  
 

Az adásvételi szerződés megkötésének tervezett ideje: 2022. október 24. 
 

Érvénytelenség 

Érvénytelen a pályázat, ha  

 határidőn túl érkezett, 

 az ajánlattevő a 3. sz. nyilatkozatban valótlan nyilatkozatot tett, 

 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,  

 egyik ajánlat sem éri el a minimumárat. 

 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 

 

Kelt: Kecskemét, elektronikus aláírás szerint 

 

  

 Ugró Sándor 

 igazgató 

 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
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