
   Pályázati felhívás lábon álló fa értékesítésére 

 

Az Északi ASzC Vay Ádám Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium (székhely: 4561 Baktalórántháza, Naményi u 7.) a vagyonkezelésében 
lévő, Nyírkarász 74/B engedélyes fakitermelési bejelentéssel rendelkező 
erdőrészletben lévő lábon álló faállományt egyfordulós nyilvános pályázati 
eljárás keretében értékesítésre meghirdeti.  

A kiírás tárgyát képező erdőrészlet elhelyezkedése a 
https://erdoterkep.nebih.gov.hu/ oldalon tekinthető meg, valamint a helyszínen a 
kiíróval, vagy megbízottjával történt előzetes egyeztetés alapján megbeszélt 
időpontban.  

A nyertes ajánlattevő a faanyag tulajdonjogát szerzi meg, köteles gondoskodni 
annak saját költségen történő kitermeléséről, elszállításáról, illetve a vágástér 
takarításának elvégezéséről. A terület helyreállítása során felmerülő munkák 
meghatározása, felmérése, költségeinek viselése szintén a nyertes ajánlattevőt 
terhelik. 
 
Jelige: „Vay Ádám Nyírkarász 74/B”  

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 területen szakértő által kiállított jegyzőkönyv alapján a várható nettó fahozam 
900 m3.  

A ténylegesen kitermelt fa mennyiségének ellenértékével a felek a kötendő 
adásvételi szerződés alapján számolnak el.    

A munkavégzést legkésőbb 2023. március 31-ig be kell fejezni, a területet 
letakarítva át kell adni.  

 

 

 

 



A pályázat benyújtásának módja, helye, ideje:  

A pályázati ajánlatokat Gerják József igazgató részére az Északi ASzC Vay Ádám 
Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 4561 
Baktalórántháza, Naményi u 7. szám alatti címére a titkárságra kell benyújtani 

 • személyesen, vagy 

• meghatalmazott útján (közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalt meghatalmazás útján meghatalmazott).  

Benyújtás zárt, sértetlen, cégjelzés nélküli borítékban a jelige feltüntetésével 5 
példányban (1 eredeti, 4 másolati példányban, ezek közül egy példányt minden 
oldalon eredetiben, cégszerű aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással, 
illetve meghatalmazott aláírásával ellátva), magyar nyelven. A borítékon fel kell 
tüntetni a jeligét, illetve „igazgató részére SK felbontásra”.  

 

A 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,  

• a fakivágással érintett terület helyrajzi száma,  

• felajánlott vételár (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 kiírásban foglalt feltételek elfogadására, a pályázó által 
vállalt kötelezettségekre, a vételár összegére, teljesítésére, az ajánlati kötöttségre,  

• nyilatkozat köztartozásmentességről,  

• átláthatósági nyilatkozat, 



• elektronikus levelezési cím a további kapcsolattartáshoz,  

• referencia. 

Ajánlattételi határidő: 2022. december 12.  13.00 óra.  

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 34. §-ának (3) bekezdése alapján a pályázat 
kiírója jogosult a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő letelte előtt 
visszavonni.  

Pályázat bontása: 2022. december 12. 14.00 óra,  

      helyszín: 4561 Baktalórántháza, Naményi u 7., igazgatói iroda 

A pályázat eredményéről történő értesítés: a bontást követő 2 napon belül a 
pályázók által megadott email címre történik.  

Szerződés tervezett időpontja: 2022. december 14. 

Vételárra vonatkozó fizetési feltételek:  

A pályázat nyertesének a munkavégzés megkezdése előtt, a szerződés megkötését 
követően egy összegben kell megfizetni bruttó 30.000.000 Ft előleget az Északi 
ASzC Vay Ádám Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
10044001-00334033-00000000 számú fizetési számlájára, előlegszámla alapján. 
A fakitermelés után, az egyeztetett mennyiség meghatározását követően kerül 
kiállításra a végszámla, melyet a vevő köteles nyolc napon belül kiegyenlíteni. A 
fa elszállítása a vágási területről a végszámla kiegyenlítését követően történhet 
meg. Az eladó tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja.  

Pályázati előfeltételek:  

Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell a 2021. 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.  

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

• ezen időtartam alatt a pályázatot megnyert ajánlattevővel szerződést köt, vagy 

• a pályázati ajánlatot, pályázati eljárást eredménytelennek minősíti.  



Amennyiben a kiíró a pályázat elbírálási határidejét meghosszabbítja, a pályázó 
ajánlati kötöttsége annak függvényében meghosszabbodik.  

A kiíró hiánypótlást nem engedélyez.  

A pályázatok rangsorolásánál alkalmazott értékelési szempontok:  

-A legmagasabb vételár.  

Ha a pályázat nyertesével a szerződéskötés meghiúsul, vagy a szerződés aláírása 
után a nyertes a szerződést nem teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől elállt, vagy 
a felek megszüntették vagy felbontották azt, úgy a kiíró - korábbi döntése alapján 
- jogosult a soron következő ajánlattevővel szerződést kötni vagy az ajánlati 
kötöttség lejárta után új pályázatot kiírni. 

 

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a pályázati kiírásban és a 
jogszabályokban foglaltaknak. Az érvénytelen pályázatot benyújtó ajánlattevő a 
pályázati eljárásban, illetve annak további szakaszában nem vehet részt. 

 

A kiíró fenntartja a jogát arra, hogy a Korm. rendelet 41 § (6) bekezdésében 
megjelölt okból a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.  

A hivatkozott jogszabályhely alapján eredménytelen a pályázati eljárás, ha 

a) nem érkezett érvényes pályázati ajánlat, 

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

c) a kiíró a Korm. rendelet 42. § (4) bekezdésében megjelölt okból az eljárás 
érvénytelenítéséről döntött, azaz érvénytelen és ezáltal eredménytelen a pályázati 
eljárás, ha a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat 
megsértették, illetve, ha valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi 
ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el. 

d) a legjobb érvényes ajánlat elfogadása jelentős vagyonvesztéssel járna: a 
legjobb érvényes ajánlat sem éri el az ajánlatkérőnek minimálisan megfelelő 
(piackutatáson alapuló) vételárat. 

 

 



A szerződés feltételei:  

Szerződés nem köthető azzal az ajánlattevővel, amely  

• az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontja szerinti, lejárt 
esedékességű köztartozással rendelkezik, 

•  a tulajdonosi joggyakorlóval szemben fennálló, lejárt tartozással rendelkezik, 
illetve 

• nem minősül átlátható szervezetnek.  

A kizáró feltétel fennállásának hiányát a nyertes pályázó legkésőbb a 
szerződéskötéskor a Nemzeti Adó-és Vámhivatal által kiállított igazolással 
bizonyítja, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, az 
átláthatósági feltétel vonatkozásában átláthatósági nyilatkozatot csatol. 
 

 

A pályázati eljárással kapcsolatban, illetve a terület megtekintésével kapcsolatban 
további felvilágosítás kérhető:  

Sebő István Antaltól személyesen vagy telefonon a 06-30-719-1328, illetve a 
06-42-550-002 számon. 

 

A pályázati eljárásra a vonatkozó jogszabályok, különösen az állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény, illetve a Korm. rendelet előírásai irányadóak. 

 

Baktalórántháza, 2022. december 06.  

 

 Gerják József  
  igazgató 


