
DOKUMENTÁCIÓ 

 

„HAL értékesítés” című 

nyilvános értékesítési felhíváshoz 

 

 
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 a Tömörkény Csaj tó halastórendszeréből halászat során megfogott 3 nyaras pikkelyes 

ponty értékesítésére ajánlattevők jelentkezését várja a készlet függvényében, de legkésőbb 2022. 

december 15-ig. Ajánlatkérő a rendelkezésre álló készlet mértékéig minden – legalább a 

kiindulási árat elérő, érvényes ajánlatot benyújtó – ajánlattevővel keretmegállapodást kíván 

kötni, amennyiben azt jogszabályi feltétel nem zárja ki. A keretmegállapodás részleteit a 

szerződéstervezet tartalmazza, de ajánlatkérő itt is felhívja a figyelmet, hogy a 

keretmegállapodásban a felek nem vállalnak kötelezettséget a mennyiségre, a tényleges adásvétel 

tárgyát csak az ajánlattevő által szállítmányonként tételesen, külön megrendelt és az ajánlatkérő 

által tételesen, írásban visszaigazolt mennyiségek képezik. 

Az ajánlatkérő a halászat során kifogott egyéb 2-3 nyaras halfaj (pl.: törpeharcsa, ezüstkárász) 

értékesítésére külön megállapodás alapján biztosít lehetőséget. 

 

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

Tömörkény Csaj-tó halastórendszer II. számú tóegység Tömörkény 0159 helyrajzi számú halastóról  

történik a szerződéskötéstől  a készlet erejéig, előreláthatólag 2022. december 15-ig terjedő 

időszakban, előre megjelölt napokon.  

 

 

Helyszíni szemle: 
Az ajánlatkérő az értékesítés tárgyát képező jelen pályázat időtartama alatt meglévő példányok 

megtekintésére Rácz András természetvédelmi őrrel (tel: +36-30/4884560) történő előzetes 

egyeztetést követően próbahalászattal biztosít (a próbahalászathoz szükséges eszközöket az 

ajánlatkérő biztosítja) lehetőséget a pályázat teljes időtartama alatt.  

 

Az értékesítésre vonatkozó feltételek: 

 A 3 nyaras pikkelyes ponty példányok becsült súlya 2,5 kg/példány, az II. számú tóegységben 

lehalászásra kerülő hal összes becsült mennyisége: 10000-20000 kg.  Ajánlatkérő tájékoztatja 

ajánlattevőket, hogy a tényleges súlyadatok (ponty példányok, illetve összes becsült 

mennyiség) a becsült súlyadatoktól eltérhetnek!  

 A visszaigazolt megrendelések kiszolgálása a kifogott mennyiség függvényében valósul meg, 

ajánlattevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérő által visszaigazolt mennyiség 

csak abban az esetben teljesül, ha azt a napi fogási mennyiség lehetővé teszi. Ajánlattevő 

kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben megrendelése nem a teljes kifogott napi mennyiségre 

vonatkozik, úgy a napi kiszolgálás sorrendjét az ajánlatkérő saját érdekei – különösen, de nem 

kizárólag a keretmegállapodásban rögzített ár – alapján rangsorolja. Az ajánlatkérő a 

megrendelőt az esetleges sorrendről lehetőségéhez mérten tájékoztatja. 

 Az eladott hal egyedek mérlegelése a helyszínen, hitelesített mérleggel történik.  

 A halászatok során a felek által közösen mérlegelt súlyadatok –összsúly- összege alapján 

történik az elszámolása. 

 Az értékesítést a felek adásvételi keretmegállapodás feltételei szerint bonyolítják le. 

 A szállítás ütemezetten történik az ajánlatkérő lehalászási napjain. Ajánlatkérő a lehalászás és 

a szállítás ütemezésének napjáról 3 nappal korábban szóban, vagy írásban értesíti a nyertes 

ajánlattevőt. 

 A birtokba adás helye a fent megjelölt helyszínen történik. A nyertes ajánlattevő köteles 

gondoskodni az értékesítésre kerülő egyedek helyszínről történő elszállításáról. 

Az értékesítés a Tömörkény Csaj-tó halastórendszerről a II. számú tóegység Tömörkény 0159 

helyrajzi számú halastónál történik. 



 Ajánlatkérő képviselője minden egyes halászat alkalmával az elszállított hal mennyiségéről 

szállítólevelet állít ki a halastórendszertől történő elindulás időpontjának feltüntetésével, 

illetve átadja a nyertes ajánlattevő képviselőjének a víziállat-egészségőri igazolást és az 

állattartói nyilatkozatot.  

 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. 

 

Ajánlati ár: 

 

Ajánlatkérő a lehalászott 3 nyaras pikkelyes ponty értékesítésére a hatályos kiseladási árlista szerinti, 

- bruttó 1350,- Ft- minimum kiindulási ajánlati árat határoz meg. Az ajánlattevő ajánlati árát az 1. 

sz. mellékletben szereplő felolvasó lapon, az ajánlatában határozza meg. 

 

A vételár megfizetésének módjai: 

 

 Vagylagosan: az ajánlattevő által befizetett előleget nyertes ajánlattevő a kijelölt szállítási nap 

előtt legalább 3 nappal köteles megfizetni az ajánlatkérő nevén nyilvántartott, a Magyar 

Államkincstár Bács-Kiskun megyei fiókjánál vezetett, 10025004-01743630-00000000 számú 

bankszámlára. Az előleg megfizetéséről ajánlatkérő előlegszámlát állít ki. Előleg megfizetése 

során a nyertes ajánlattevő szállítást a befizetett előleg mértékéig teljesíthet, illetve kizárólag 

újabb előleg befizetését követően, vagy a különbözet helyszíni bankkártyás megfizetése esetén 

kezdheti meg a további szállítást. 

 Vagy: előleg befizetésének hiányában az Ajánlatkérő lehetőséget biztosít a helyszínen 

bankkártyás fizetésre. Ebben az esetben a szállítás napján a rakodást követően a 

szállítólevéllel igazolt ténylegesen felrakodott súlyadat meghatározása alapján a szállítás előtt 

a helyszínen történik a bankkártyás fizetés, amelyről az ajánlatkérő az Áfa törvény szabályai 

szerint számlát állít ki. Nyertes ajánlattevő kizárólag a fizetést követően a helyszíni fizetés 

mértékéig kezdheti meg a szállítást.  

 

A vételár kiszámítása a következőképp történik:  

 

Előleg megfizetése esetén: 

Ajánlattevő kizárólag a befizetett előleg mértékéig szállíthatja el a megvásárolt halat. Amennyiben a 

befizetett előleg mértéke nem fedi a halászat során lehalászott hal mennyiségét, csak újabb előleg 

befizetését követően, vagy a különbözet helyszíni bankkártyás megfizetése esetén teljesíthetők a 

további szállítások.  

A számlázás alapját a halászatok során átadott halmennyiség szállítólevél szerinti mérlegelt súlyának 

összege képezi. A teljesítést követően a szállítólevélen leigazolt ténylegesen elszállított súlyadatok 

összegéből történik a tényleges vételár megállapítása, illetve a végelszámolás, melyről ajánlatkérő a 

teljesítésigazolás kiállítását követő 30 napon belül végszámlát állít ki. 

 

Helyszíni bankkártyás megfizetés során: 

A keretmegállapodás alapján megvásárolt, a halászatok során lehalászott hal vételárát Ajánlattevő a 

szállítás napján a rakodást követően, a ténylegesen felrakodott súlyadat és a bruttó ajánlati ár alapján a 

helyszínen a szállítás megkezdése előtt bankkártyás fizetéssel rendezi. A bankkártyás fizetésről 

Ajánlatkérő az Áfa törvény szabályai szerint számlát állít ki. A bankkártyás fizetés bármely okból 

történő meghiúsulásának kockázata az ajánlattevőt terheli, előlegfizetés hiányában nem teljesült 

bankkártyás fizetés mellett a szállítás nem valósítható meg.   

 

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

 

Az ajánlati kötöttség időtartama: 

Az ajánlati kötöttség időtartama: 2022. december 20. 
 



Alkalmassági feltétel: 

Az ajánlatkérő csak olyan ajánlattevővel köt keretmegállapodást, 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 személyesen vagy futárszolgálattal (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.) 

tehetik meg zárt borítékban, feltüntetve a „HAL értékesítés” megnevezést az ajánlattételre nyitva álló 

időtartamig – készlet függvényében, de legkésőbb 2022. december 15-ig. Ajánlatkérő a benyújtott 

ajánlatot értékeli, és amennyiben az a feltételeknek megfelel, az ajánlatban szereplő értékesítési áron 

szerződét köt, az ajánlattételi határidőből hátralévő időtartamtól függetlenül. A megkötött szerződés 

alapján ajánlattevő jogosult megrendelést adni, ajánlatkérő jogosult a megrendelést visszaigazolni és 

teljesíteni. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy ne kössön szerződést érvényes ajánlat esetén sem, 

amennyiben a halászatot befejezte, a kifogott mennyiséget értékesítette vagy más módon elhelyezte. 

 

 

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy indokolás nélkül elutasítja az ajánlatokat. 

 

Kelt: Kecskemét, elektronikus aláírás szerint 

 

 

 Ugró Sándor 

 igazgató 

  Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 

 

 

 

 


