
 

Pályázati felhívás lábon álló fa értékesítésre 

  

A Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium ( 4561 Baktalórántháza, 

Naményi u 7.) a vagyonkezelésében lévő, Nyírkarász 70/F engedélyes fakitermelési 

bejelentéssel rendelkező erdőrészletben lévő lábon álló faállományt egyfordulós nyilvános 

pályázati eljárás keretében értékesítésre meghírdeti. 

A kiírás tárgyát képező erdőrészlet elhelyezkedése a https://erdoterkep.nebih.gov.hu/ oldalon 

tekinthető meg, valamint a kiíróval, vagy megbízottjával történt előzetes egyeztetés alapján 

megbeszélt időpontban. 

A nyertes ajánlattevő a faanyag tulajdonjogát szerzi meg, köteles gondoskodni annak 

kitermeléséről, elszállításáról illetve a vágástér takarításának elvégezéséről. 

 Jelige: „Vay Ádám Nyírkarász 70/F” 

A pályázat célja, hogy biztosítsa az ajánlattevők részére a versenyeztetés során az 

esélyegyenlőség elvét, különös tekintettel az ajánlat megtételéhez szükséges információhoz 

jutás és az alkalmazott versenyfeltételek tekintetében. 

Az ajánlattevő elfogadja, hogy a fakitermelés kizárólag az Erdészeti Hatóság határozatában 

foglaltak szerint végezhető. A munkavégzés során a műveleti lapon szereplő fakitermelési 

műveletek betartása kötelező. 

A munkavégzést legkésőbb május 15-ig be kell fejezni, a területet letakarítva át kell adni. 

 A pályázat benyújtásának módja, helye, ideje: 

A pályázati ajánlatokat az Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 4561 

Baktalórántháza, Naményi u 7.  szám alatti címére a titkárságra kell benyújtani 

 személyesen, 

 meghatalmazott útján (közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

meghatalmazás útján meghatalmazott)  

Az ajánlat az ajánlattételi határidőn belül a Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 

Kollégium részére beérkezzen. Benyújtás zárt, cégjelzés nélküli borítékban a jelige 

feltűntetésével 5 példányban (1 eredeti, 4 másolati), magyar nyelven, a borítékon fel kell 

tűntetni a jeligét illetve „SK felbontásra”. 

Pályázat tartalma: 

 pályázó neve (születési neve), aláírása 

 anyja neve 

 születési hely, idő 

 lakóhely adóazonosító jel (jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet esetén a nyilvántartási száma, adószáma) 

 bankszámlaszám 

https://erdoterkep.nebih.gov.hu/


 a fakivágással érintett terület helyrajzi száma 

 felajánlott vételár tűzifa és haszonfa megjelöléssel (nettó Ft/m3 ) 

 nem természetes személy pályázó a pályázat részeként köteles benyújtani a 

nyilvántartásba vételét igazoló okirat, valamint aláírási címpéldány, illetve képviseleti 

jogosultságot igazoló okirat egyszerű másolatait, indokolt esetben ezen okiratok hiteles 

másolatait, vagy eredeti példányait 

 nyilatkozat a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, a pályázó által vállalt 

kötelezettségekre, a vételár összegére, teljesítésére, az ajánlati kötöttségre. 

 nyilatkozat köztartozásmentességről 

 elektronikus levelezési cím a további kapcsolattartáshoz 

 

Ajánlattételi határidő: 2020. március 20. 8.00 óra 

A Vhr. 34. §-ának (3) bekezdése alapján a pályázat kiírója jogosult a pályázati felhívást az 

ajánlattételi határidő letelte előtt visszavonni. 

Pályázat bontása: 2020. március 20. 9.00 óra 

A pályázat eredményéről történő értesítés: a bontást követő 5 napon belül a pályázó által 

megadott email címen történik. 

Szerződés tervezett időpontja: 2020. március 25. 

Vételárra vonatkozó fizetési feltételek: A pályázat nyertesének a munkavégzés megkezdése 

előtt, a szerződés megkötését követően egy összegben kell megfizetni 1.000.000 Ft előleget a 

Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium MÁK-nál vezetett 10044001-

00334026-00000000 számú fizetési számlájára. Az eladó tulajdonjogát a vételár teljes 

kiegyenlítéséig fenntartja. 

Pályázati előfeltételek: 

 Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell a 2019 évben végzett legalább 1000 m3 mennyiségű 

fakitermelési referenciával, melyet a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell igazolni.  

A pályázó az ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja, az 

ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlathoz a pályázó kötve van, azt csak a 

kiíró felhívására módosíthatja, de a vételárra vonatkozó ajánlati ár nem csökkenthető, és a 

módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a pályázati felhívásban meghatározott valamennyi 

pályázati feltételnek. 

A pályázó ajánlatához a benyújtási határidő lejártától számított 60 napig köve van, kivéve, ha 

a kiíró ezen időtartam alatt a pályázatot megnyert ajánlattevővel szerződést köt, a pályázati 

felhívást a Vhr. 34. § (3) bekezdése szerint visszavonja, vagy a pályázati ajánlatot 

eredménytelennek minősíti. 

Amennyiben a kiíró a pályázat elbírálási határidejét meghosszabbítja, a pályázó ajánlati 

kötöttsége annak függvényében meghosszabbodik. 

A kiíró egyszeri hiánypótlást engedélyezhet minden pályázónak. 

  



A pályázatok rangsorolásánál alkalmazott értékelési szempontok: 

 A legmagasabb vételár 

Kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a nyertes ajánlattevő esetleges visszalépése esetére, 

vagy a  Vtr.  41 § (4) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén a pályázatra 

benyújtott következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel kössön szerződést, vagy az ajánlati 

kötöttség lejárta után új pályázatot írjon ki.  

Pályázat érvényessége: A pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek mindenben 

megfelelően, megadott határidőn belül a pályázók személyi köréből érkező ajánlat. 

A kiíró a Vtv. 41 § (6) bekezdése alapján fenntartja a jogát a pályázat eredménytelennek 

nyilvánítására. 

 

Eredménytelen a pályázat, ha: 

 nem érkezett érvényes pályázat, 

 a benyújtott pályázatok egyike sem felel meg a kiírásban foglalt feltételeknek, 

 az ajánlatkérő a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályok megsértését 

észleli 

 a legjobb érvényes ajánlat sem éri el az ajánlatkérőnek minimálisan megfelelő vételárat. 

A szerződés feltételei: 

Szerződés nem köthető olyan ajánlattevővel, amely 

 az Art. szerinti hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik, 

 az ajánlatkérővel szemben 15 napot meghaladó lejárt tartozással rendelkezik, 

 nem minősül átlátható szervezetnek. 

 

A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető: 

Csikai Dávid  személyesen vagy telefonon a 06-42-550-002 számon 

Terület megtekintésével kapcsolatban: Tisza Tibor (30/225-98-75) 

 

Baktalórántháza, 2020. március 4. 

         

Gerják József 

        mb. igazgató 


