Pályázati felhívás
lábon álló fa értékesítésére
Szécsény Város Önkormányzata, Szécsény Város Önkormányzata Képvieslő-testületének
107/2018. (V.30.) határozata alapján, a külterületi 0103/5 helyrajzi számú, az ingatlan
nyilvántartás szerint erdőben található kitermelendő faanyag értékesítésére az alábbi nyilvános
pályázatot teszi közzé:
1. Pályázat célja, jellege:

Nyilvános, pályázat útján történő lábon álló fa értékesítés

2. A pályázat tárgyát képző erdő adatai:
A szécsényi, külterületen elhelyezkedő 0103/5 helyrajzi számú, 6 ha 2637 m2 területű erdőben
található, 9. B. erdőrészletből érintett, 2 ha 3400 m2 akácfával telepített faállománya.
A 1320-6/2018 iktatószámú Fatömegbecslési Jegyzőkönyv alapján:
Hrsz. Érintett Fafajta
Átlag
Átlag Használat Fakészlet Nettó fakészlet Bruttó fakészlet
terület neve vastagság magasság módja
törzsszám köbtartalom (m3) köbtartalom (m3)
(ha)
(cm)
(m)
(db)
0103/5 2,34
akác
18
14
tarra
907
200,345
235,7
vágás
A fenti táblázatban szereplő bruttó fakészlet (m3) a szakszemélyzet által 2018. áprilisában felmért
becsült érték. Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a sarangolást követően a tényleges
mennyiségek a becsült mennyiségtől eltérhetnek.
3. Az ingatlan megtekintésének időpontja: Előzetes telefonon történő egyeztetés alapján a
pályázat benyújtására megjelölt határidőt megelőző nap 1600 óráig. (32/370-199/215 mellék
Hanzel Balázs)
4. Pályázatot kiíró szerv neve:

Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal
3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

5. Pályázat benyújtásának helye:

Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal
3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

6. Pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 12. napja 1000 óra
7. Pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot zárt borítékban, a Szécsényi Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél kell leadni.
(3170 Szécsény, Rákóczi út 84., Városháza)
A borítékra a következő szöveget kell ráírni:
„PÁLYÁZAT–SZÉCSÉNY, 0103/5 HRSZ. LÁBON
ÁLLÓ FA ÉRTÉKESÍTÉSE”

8. Pályázat benyújtásának feltételei:

A Pályázó a pályázat mellékletét képező, 1320-6/2018
iktatószámú
Fatömegbecslési
Jegyzőkönyvet
elfogadja.
A fakitermelés során az erdőrész takarítása kizárólag
aprítékolással történhet, a tüzelés, égetés nem
engedélyezett.
A vágás-takarítást a munkálatok folyamatában kell
elvégezni. Amennyiben a tevékenység nem fejeződik
be a szerződésben megjelölt határidőig, a pályázat
kiírója kötbér fizetését helyezi kilátásba.
A megjelölt erdőrészen csak és kizárólag akác fa
termelhető ki, az egyéb védett fafajtákra kivágási
tilalom érvényes.
A fakitermelés tevékenység megkezdésére csak a
szerződés megkötése, illetve a vételár kiegyenlítése
után van lehetőség.
A vállalat kötelezettség teljesítését követően a
kivágott fa állomány haladéktalan elszállításáról
gondoskodni kell.
A munkálatokat Szécsény Város Önkormányzatának
erdészeti szakirányítója folyamatosan felügyeli,
véleményezi.

9. Ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázat benyújtási határidejét követő 60 nap
10. A pályázatra vonatkozó kérdések feltevésének, az esetleges további információszerzés
helye és ideje: Előzetes telefonon történő egyeztetés alapján 2018. július 11. 13 00óráig. (32/370199/215 melléken Hanzel Balázs)
11. Pályázat bontás:

2018. július 12. 1000 óra

12. A pályázat eredményéről történő értesítés: a bontást követő 15 napon belül, írásban
történik.
13. 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)
- bankszámlaszám
- a fakivágással érintett terület helyrajzi száma
- felajánlott vételár (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.
14. Pályázat nyertese: a legmagasabb vételárra ajánlatot tevő pályázó
15. Szerződéskötés tervezett időpontja:

az eredményhirdetéstől számított 10 napon belül.

4. Vételárra vonatkozó fizetési feltételek: A pályázat nyertesének a munkavégzés megkezdése
előtt, a szerződés megkötését követő 10 napon belül,
egy összegben kell megfizetni a vételárat Szécsény
Város Önkormányzata OTP Banknál vezetett
11741062-15735416 számú fizetési számlájára. Az
eladó tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig
fenntartja, illetve elállási jogát gyakorolja, ha a vételár
megfizetése nem történik meg a meghatározott időre.
Érvénytelen a pályázat:
- ha azt a benyújtásra meghatározott határidőn túl nyújtották be
- ha nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak,
Meg kell ismételni a pályázati kiírást:
- ha az előírt határidőig egyetlen egy érvényes pályázatot sem nyújtanak be.
A Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal, mint pályáztató fenntartja jogát arra vonatkozólag,
hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik pályázóval se kössön szerződést, és ily módon a
pályázatot – akár indokolás nélkül is – eredménytelennek minősítse.
Ha a pályázati eljárás eredményeképpen több azonos összegű, legmagasabb vételárat kínáló
ajánlat is érkezik, a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevők között – a polgármester döntése
alapján – licit-tárgyalás tartható vagy a pályázati eljárás megismételhető. Licit-tárgyalás tartása
esetén annak helyéről, időpontjáról és menetének részletszabályairól a jegyző tájékoztatja az
érintett ajánlattevőket.

Szécsény, 2018. június 11.

……………………….
Stayer László
polgármester

……………………………..
dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző

