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-P Á L Y Á Z A T-  
 

A  T I G   K h t .   V e t ő m a g t a r t a l é k o l á s á r a 
 
1. A Pályáztató neve, címe: 
Tartalékgazdálkodási Közhasznú Társaság /TIG Kht./ 
1053 Budapest, Vámház krt. 2.  
 
2. A pályázat tárgya: 
Államilag minősített, piaci értékítélet alapján keresett és a következőkben részletezett növényfajok 
2007. évi termésű vetőmagjai tekintetében: 
 
 

hibridkukorica, napraforgó, hungarikumok, kalászosok, takarmányfű, zöldborsó, egyéb fajok 
(szárazbab, lucerna, zöldbab, csillagfürt). 
 
 

Korábbi évi termésű vetőmag felajánlást a Bíráló Bizottság elutasíthatja. 
 

Kérjük a Pályázót, hogy pályázatát (szükség esetén felnagyítva) a mellékelt adatlap kitöltésével 
tegye meg. 
 
Az adatlapon szereplő adatok, nyilatkozatok hiánya esetén a Bíráló Bizottság nevében a TIG Kht. a 
Pályázót írásban hiánypótlásra kéri fel, a hiánypótlási felkéréstől számított 5 munkanapon belüli 
visszajelzéssel. Ez időpontig a pályázat végleges elbírálásra nem kerül. A fenti határidőig be nem 
nyújtott hiánypótlás esetén a Bíráló Bizottság a pályázatot semmisnek tekinti. 
 
3. A pályázat beérkezésének határideje: 2007. június 22. (péntek). 
 
Postai feladás esetén:   TIG KhT. 1364 Budapest, Pf. 63. 
Személyes beadással:  1053 Budapest, Vámház krt. 2. I. emelet 34. szoba, Irattár 

ügyfélfogadás hétfő-csütörtök 8.00-15.00-ig. 
 
Mindkét esetben a borítékra kérjük ráírni: “TIG KHT. 2007. ÉVI VETŐMAGPÁLYÁZATA“ 
 

4. Szakmai igazolás melléklet szerint. 
 
5. Pályázatok elbírálása: 
A beérkezett ajánlatokat a Tartalékgazdálkodási Közhasznú Társaság, a Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium és a Vetőmag Szövetség és Terméktanács illetékeseiből alakult Bíráló 
Bizottság 2007. július 05-ig elbírálja. A zárt borítékra kérjük ráírni “TIG Kht. 2007. évi 
vetőmagpályázat”. A bírálat eredményéről a TIG KHT. a Pályázókat legkésőbb 2007. július 10-ig 
levélben értesíti és az érintett tételekre előzetes egyeztetések alapján adásvételi szerződéstervezetet 
küld. A TIG Kht. postai úton történő benyújtással kapcsolatban felmerülő késésekből, vagy 
elvesztésből adódó semmilyen felelősséget nem vállal. 
 
6. A teljesítés határideje: 
A vetőmagminősítésre és fémzárolásra vonatkozó legújabb rendeletek szerinti minősítéssel 
rendelkező tételekre a (OMMI) vetőmagminősítő bizonyítványok átadásával a felajánlott és elfogadott 
készletek végső betárolási hatásidejének figyelembe vételével folyamatosan 2008. január 15-ig 
bezárólag. 
 
A betároláskor a Pályázó kizárólagos tulajdonát képező vetőmagnak 90 naptári napnál nem régebbi 
érvényes bizonyítvánnyal szükséges rendelkeznie. 
 
7. A teljesítés, tárolás helye: 
TIG Kht. telephelye, és/vagy a Pályázó saját tulajdonú 24 órás őrzés-védelemmel ellátott telephelye,  
amennyiben a telephely egyedi elbírálás alapján a TIG Kht. tárolásbiztonsági feltételeinek az aktuális 
bevizsgálás alapján megfelel. A Pályázó telephelyén a TIG Kht. tulajdonú készlet tárolása esetén 
érvényes raktárbiztosítás és a betárolandó készletértékét meghaladó készletbiztosítás szükséges. A 
készletbiztosítás fedezeti értéke a betároláskor érvényes MNB alapkamat+2%-kal megnövelt 
betároláskori vetőmagérték amely a 9.pont szerinti visszavásárlási határidőig kerül kiszámolásra. 
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8. TIG Kht. pénzügyi ellenszolgáltatásának feltételei: 
A pályázaton kedvezően elbírált tételekre vonatkozóan a Pályázóval a TIG Kht. adásvételi és a 
Pályázó telephelyén történő művi tárolás esetén tárolási szerződést köt. Az adásvételi szerződéshez a 
Pályázó a tárolási, teljesítési biztosítékként a készlet betárolását megelőzően csatolja a szerződés 
értékének 150 %-val egyező saját, nem forgatható fedezeti váltót. A szerződésben meghatározott 
teljesítési helyre a Pályázó által betárolt és a TIG Kht. által készletre vett árukészlet áfával növelt 
ellenértékét, a számla TIG Kht. általi kézhezvételét követően 10 banki napon belül átutalja a 
szerződés szerinti feltételek teljesülése esetén. 
  
9. Egyéb információk: 
Az elfogadott pályázatok alapján megkötött adásvételi szerződés alapján a TIG Kht. tulajdonába került 
vetőmagvakat a Pályázó visszavásárlásos konstrukcióval 2009. január 31-ig a betároláskori 
vetőmagérték+felár+áfa értékben köteles visszavásárolni. Felárszámítás a betárolást követően a 
szállítói számla ellenértékének TIG Kht. általi átutalás dátumától kezdődik. A felár a jegybanki 
alapkamat+2% értéke, amellyel a betároláskori nettó számlázási egységár a tárolási időtartam alatt 
érvényes jegybanki alapkamat értékével növekszik (bruttó kitárolási ár = nettó betárolási ár + 
jegybanki alapkamat+2% + áfa). TIG Kht. telephelyi tárolás esetén a TIG Kht. 400,--Ft/to+áfa be-
kitárolási költséget számít fel. 
 
A pályázatot kiíró TIG Kht. fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy az “5 pont” szerinti 
határidőig a pályázati kiírását eredménytelennek hirdesse. 
 
10. További információk: 
TIG Kht. Mezőgazdasági osztály, Lelkes Zoltán. 
Telefon: 1/318-28-99/136. 
Telefax: 1/266-48-20. 
 
 
Budapest, 2007. április 11. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Nagy István 
                   kereskedelmi és műszaki  
                    vezérigazgató-helyettes  

 
 


