A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság értékesíti a használt, működéséhez
feleslegessé vált erőgépét. A pályázat benyújtásának és az ajánlatok bontásának határideje
2022. augusztus 24. 16 óra.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 33. § (2) bekezdése és 35. § (1) bekezdése
értelmében állami vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (6) bekezdése szerint és
34. és35. § alapján
Tárgy:
„A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság használt Landini Power 165 típusú
traktorának értékesítése”
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park, az alapító okirata szerint önállóan gazdálkodó központi
költségvetési szerv.
A jelen pályázati eljárásban a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban:
Kiíró) az alábbi normák szerint jár el:
- az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. Törvény,
- az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Kr).
A Pályázati felhívásban, és a Kr.-ben foglalt normákat jelen eljárásban együtt kell alkalmazni.
I. Kr. 32. § (7) bekezdése alapján:
a) az értékesítendő vagyontárgy megjelölése, és annak szakértő által becsült értéke:
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság használt Landini Power erőgépének
értékelése a pályázati dokumentáció részét képező műszaki leírásban foglaltak szerint.
Egyenként az értékesíteni kívánt erőgép és a legfőbb paramétereinek felsorolása az alábbi:
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A jármű műszaki vizsgájának érvényessége: 2023.09.23.
Első forgalomba helyezés időpontja: 2013.04.24.
Becsült érték a táblázat adatai szerint összesen 9.000.000 Ft nettó összeg (a műszaki szakértő
által becsült piaci érték).

Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a becsült érték alatti értékű ajánlatok érvénytelennek
minősülnek.
b) a kiíró megnevezése, székhelye:
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
(8229 Csopak, Kossuth Lajos utca 16.)
Az erőgép telephelye: Zalavár Bivalytelep (Zalavár 010/4 Hrsz.)
c) A pályázat célja: a tárgyban jelölt, valamint a műszaki leírásban meghatározott eszköz
értékesítése
A pályázat típusa: egyfordulós nyilvános pályázat a jelen pályázati felhívás, a részletes
tájékoztató (az erőgép értékelése a pályázati kiírás csatolt és letölthető mellékletét képezi)
A pályázatok elbírálásának szempontja: a legmagasabb összegű ajánlati ár.
d) Az értékesítésre vonatkozó feltételek:
A műszaki leírásban meghatározott eszközt a kiíró értékesíteni kívánja, mert számára
feleslegessé vált eszköz, a legjobb ajánlattevővel kötött szerződés keretei között. A nyertes
pályázó a szerződéskötés hatályba lépését (a szerződés érvénybe léptető feltétel teljesítése
után), 5 munkanapon belül a teljes vételárat átutalja a kiíró 10048005-01711954-00000000
számú bankszámlájára. A járművek átadását ezután átruházási jegyzőkönyvben rögzítik a
felek.
e) Részletes tájékoztatás: A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság székhelyén
(Csopak, Kossuth utca 16.) a kiírás feltételeiről Kiss György gépjármű ügyintézőnél a
+3030/491-01-07 és Gál Róbert üzemeltetési osztályvezetőnél a +3630/491-01-01
telefonszámokon kérhető.
Az erőgép műszaki adatairól és a jelen felhívás II/1 pontja szerinti helyszíni megtekintés
lehetőségéről Novotny Zsolt őrkerületvezetővel a 3630/334-95-71 telefonszámon lehet
egyeztetni.
f) A pályázati ajánlatok benyújtásának és az ajánlatok bontásának helye:
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
személyesen: 8229 Csopak, Kossuth Lajos utca 16. az Igazgatóság központi épületében a
titkárságon.
postai úton: 8229 Csopak, Kossuth utca 16. (Landini Power 165 „erőgép értékesítésére adott
ajánlat” megjelöléssel a borítékon)
elektronikus módon: a bfnp@bfnp.hu címre a benyújtásra adott határidőig.

A pályázat benyújtásának és az ajánlatok bontásának határideje Kr. 34. § (1) bekezdés
alapján: 2022. augusztus 24. 16.00 óra
Az ajánlatok bontása nyilvános.
g) Az ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap (Kr. 36. § (7) bek.)
A Kiíró fenntartja magának a jogot az ajánlati kötöttség esetleges meghosszabbítására,
amelyre adott esetben külön, írásban kéri fel a pályázókat.
h) A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot a Kr. 41. § (6) bekezdésében
megjelölt okból eredménytelennek nyilvánítsa.
i) A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése vagy a 41. § (4)
bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezése esetén a pályázat soron következő
helyezettjével szerződést kössön.
j) a pályázati ajánlat érvényességének feltétele:
1. a pályázó az ajánlatában csatolja nyilatkozatát a pályázati felhívás, a részletes tájékoztatás,
továbbá a vételárra vonatkozóan a Kr. 36. § (4) bekezdése alapján.
2. A pályázó vállalja, hogy ajánlatának elfogadása után, az erőgép tulajdonjogának
megszerzésére ajánlatát fenntartva, adás-vételi szerződést köt a Kiíróval.
3. Kr. 27. § (1) bekezdés alapján a jelen pályázati eljárásban nem vehet részt olyan
ajánlattevő személy, amely/aki
a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a pályázata
benyújtásának időpontjában - nem minősül köztartozásmentes adózónak, vagy
b) a tulajdonosi joggyakorlóval szemben lejárt tartozással rendelkezik. Erről igazolást a kiíró
írásban (legfeljebb 30 napos ügyintézési határidővel) szerzi be MNV ZRt.-től. Amennyiben a
pályázatban nyertes ajánlattevő az MNV ZRt.-vel szemben lejárt tartozással rendelkezik,
abban az esetben a kiíró jogosult a megkötött adás-vételi szerződéstől egyoldalúan, kártérítési
kötelezettség nélkül, azonnali hatállyal elállni. Ezt a kitételt a Kiíró a megkötendő adás-vételi
szerződésben is rögzíteni fogja és azt a pályázónak el kell fogadnia.
Az a) pontban meghatározott kizáró feltétel fennállásának hiányát a pályázó 30 napnál nem
régebben kiállított közokirattal igazolja, amennyiben nem szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban Kr. 27. § (2) bekezdés alapján.
II. EGYÉB INFORMÁCIÓK
1. Helyszíni szemle: az értékesítésre kijelölt erőgép megtekintésének időpontja:
2022. augusztus 17. (szerda) 10.00 óra.
A szemle helyszíne: a Kiíró I b) pontban feltüntetett zalavári telephelye. A helyszíni
szemlével egyidejűleg konzultációra kerül sor, amelyről a Kiíró jegyzőkönyvet készít. A

jegyzőkönyvet a Kiíró munkanapon belül valamennyi regisztrált pályázó részére elektronikus
úton küldi meg.
2. A pályázatok elbírálásának határideje: A pályázatokat azok bontását követően 2022.
szeptember 15.-ig belül bírálja el a Kiíró.
3. A pályázók tájékoztatásának módja: az eljárás eredményéről valamennyi ajánlattevőt
egyidejűleg elektronikus úton értesíti a Kiíró.
4. a pályázat hivatalos nyelve a magyar.
5. Az eljárás értékelési szakaszában a Kiíró legfeljebb egy alkalommal valamennyi Pályázó
egyidejű tájékoztatása mellett hiánypótlási lehetőséget biztosít.
6. Egy ajánlattevő csak egy ajánlatot tehet, illetve egy pályázaton csak egy ajánlattételben
vehet részt akár önállóan, akár konzorcium tagjaként (Kr. 36. § (3) bek.).
7. 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, az érvénytelen pályázatot a Kiíró nem értékeli.
8. Azonos legmagasabb összegű ajánlati árak esetén közjegyzői sorsolás dönt az eljárás
nyerteséről.

