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A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a
Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat  Testületi ülések  Előterjesztések menüpontban.
http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt
ülés előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság
2016. március 3.
napján tartandó rendkívüli üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. március 3-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

„Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2016. évben a Körös-völgyi Konzorcium
tagtelepülései részére” – Ajánlati felhívás megtárgyalása
Nyíri Szmolár Eszter
Nagyné Perjési Anikó egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
A Körös-völgyi Konzorcium részére történő szúnyoggyérítési szolgáltatás közbeszerezési eljárásában, az
ajánlattételi időszak alatt a Bírálóbizottság utólagos ellenőrzése során számolási hibát fedezett fel, mely az eljárás
alapjait nem, de az eljárás lefolytatásához szükséges rezsim kiválasztását befolyásolja.
Az eredeti döntés jogszerű volt, azonban az eredetileg meghatározott, közel 16 millió forintos becsült érték helytelen.
Az utóellenőrzést követően a becsült összeg (opcionális részt is figyelembe véve) meghaladja a Kbt. 115. § (1)
bekezdésében meghatározott 18 millió forintos értékhatárt. A számolás (mely már a tavalyi árak alapján, illetve
többszörösen visszaellenőrzött) jelen előterjesztés melléklete. Az újraszámolt becsült érték csupán új eljárási rezsim
biztosítását, a jelenlegi ajánlati felhívás visszavonását, illetve új határidőkkel kalkulált ajánlati felhívás megküldését
generálja, egyebekben a közbeszerzés feltételei nem változnak.
A Bírálóbizottság megvizsgálta a lehetséges eljárási cselekményeket, az alábbiak szerint:
1. Az ajánlati felhívást mindenképpen szükséges visszavonni, hiszen a feltárt hiba folytán érvényesülne a Kbt. 114 §
(8) bekezdésében foglalt jogeset.
2. A módosult becsült érték alapján a Kbt. Harmadik része szerinti eljárásrendben, a 112. § (1) b) pontja alapján kell
eljárni.
3. Vizsgálat alá került a szerződéskötés leghamarabbi ideje is. A vizsgálat alapján elmondható, hogy 112. § (1) b)
pontja alapján lefolytatott eljárással is teljesíthető az előirányzott 04.15-ei szerződéskötés, így rendkívüli (hirdetmény
nélküli tárgyalásos) beszerzés lebonyolítására nincs lehetőség.
Mivel a visszavonandó felhívás a Kbt. 112. § (1) b) pontja szerinti eljárás mintájára készült, így alkalmas a
továbbiakban az újra küldésre, a határidők kerülnek csupán módosításra, illetve egy tájékoztatót szükséges
megküldeni a Közbeszerzési Hatóság részére. Az ajánlati felhívást az eredetileg meghatározott ajánlattevőknek
szükséges újra kiküldeni, ebben sincs változtatás, csupán annyi, hogy ha esetleg valamely további gazdasági
szereplő jelzi érdeklődését a megadott határidőig a Hatósági tájékoztató alapján, úgy annak is szükséges
megküldeni a felhívást és dokumentumokat.
Kérem a T. Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a döntések meghozatalára!
1. döntési javaslat
"Ajánlati felhívás visszavonása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel,
névszerinti (nyílt) szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottsága a 2016.02.17-én megküldött, „Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2016. évben a Körös-völgyi
Konzorcium I.1) pontban felsorolt tagtelepülései részére” tárgyú ajánlati felhívás visszavonását utólagosan
jóváhagyja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 03. 03.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
2. döntési javaslat
"Új ajánlati felhívás jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel,
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névszerinti (nyílt) szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottsága a „Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2016. évben a Körös-völgyi Konzorcium I.1) pontban felsorolt
tagtelepülései részére 2.” tárgyú, az előterjesztés mellékletét képező ajánlattételi felhívást jóváhagyja. Egyben
utasítja a Közbeszerzési csoportot, hogy a Közbeszerzési Hatóság részére a feladott tájékoztató hirdetményben
meghatározott időpontban az alábbi gazdasági szereplők részére, illetve a Kbt. 113. § (1) bekezdésben
meghatározottak alapján az esetleges további gazdasági szereplők részére az ajánlati felhívást és a közbeszerzési
dokumentumokat küldje meg:
1. Komplex Air Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3980 Sátoraljaújhely, Cserjés sor 1., e-mail:
ka26helikopter@gmail.hu
2. Air-doktor Légi Szolgáltató Kft. 6723 Szeged, Felső Tiszapart u. 31-34. D. lház. 6. em. 17., e-mail: airdoktor@tonline.hu
3. Szemp-Air Légiszolgáltató Kft. 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 43. mfszt 5., e-mail: info@szempair.hu
4. Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt. 1119 Budapest, Etele út 57. I. em., e-mail: corax-bioner@t-online.hu

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Ajánlati felhívás
A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek:

Nemzeti azonosítószám:

Hivatalos név: Gyomaendrőd Város Önkormányzata AK02737 (Meghatalmazott ajánlatkérő)
Postai cím: Selyem út 124.
Város: Gyomaendrőd

Postai irányítószám: 5500

Ország: Magyar

Hivatalos név: Szarvas Város Önkormányzata
Postai cím: Szabadság út 36.
Város: Szarvas

Postai irányítószám: 5540

Ország: Magyar

Hivatalos név: Sarkad Város Önkormányzata AK6710
Postai cím: Kossuth u. 27.
Város: Sarkad

Postai irányítószám: 5720

Ország: Magyar

Hivatalos név: Orosháza Város Önkormányzata AK15762
Postai cím: Szabadság tér 4-6.
Város: Orosháza

Postai irányítószám: 5900

Ország: Magyar

Hivatalos név: Mezőberény Város Önkormányzata AK05057
Postai cím: Kossuth Lajos tér1.
Város: Mezőberény

Postai irányítószám: 5650

Ország: Magyar

Hivatalos név: Mezőtúr Város Önkormányzata AK05102
Postai cím: Kossuth Lajos tér1.
Város: Mezőtúr

Postai irányítószám: 5400

Ország: Magyar

Hivatalos név: Köröstarcsa Község Önkormányzata AK04173
Postai cím: Kossuth tér 7.
Város: Köröstarcsa

Postai irányítószám: 5622

Ország: Magyar

Hivatalos név: Ecsegfalva Község Önkormányzata AK17679
Postai cím: Fő u. 67.
Város: Ecsegfalva

Postai irányítószám: 5515

Ország: Magyar

Hivatalos név: Dévaványa Város Önkormányzata AK01791
Postai cím: Hősök tere 1.
Város: Dévaványa

Postai irányítószám: 5510

Ország: Magyar

Hivatalos név: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata AK00879
Postai cím: Hősök tere 1.
Város: Békésszentandrás

Postai irányítószám: 5561

Meghatalmazott Ajánlatkérő:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Postai cím: Selyem út 124.

Ország: Magyar

Város:
Gyomaendrőd

NUTS-kód:
HU332

Postai irányítószám:
5500

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartó személy:
Toldi Balázs

Telefon:
+36 66 386 122

E-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Fax: +36 66 283 288

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL) www.gyomaendrod.hu
I.2) Közös közbeszerzés:
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: XXXX
További információ a következő címen szerezhető be:
Hivatalos név: Dr. Varga Imre ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Postai cím: Kinizsi u. 13.
Város/Község: Békéscsaba
Postai irányítószám: 5600
Ország: HU
Telefon: +36 66444568
E-mail: iroda@drvargaimre.hu
Fax: +36 66444568
Internetcím (URL): www.drvargaimre.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
II. emelet Városüzemeltetési Osztály
I.4) Az ajánlatkérő típusa
□ Központi szintű
X Regionális/helyi szintű
□ Közjogi szervezet

□ Közszolgáltató
□ Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
□ Egyéb:

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
□ Általános közszolgáltatások
□ Honvédelem
□ Közrend és biztonság
□ Környezetvédelem
□ Gazdasági és pénzügyek
□ Egészségügy

□ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
□ Szociális védelem
□ Szabadidő, kultúra és vallás
□ Oktatás
X Egyéb tevékenység: Önkormányzati feladatok

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2016. évben a
Körös-völgyi Konzorcium I.1) pontban felsorolt tagtelepülései részére

Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód: 90670000-4 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki
területeken
Kiegészítő CPV-kód: -

II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatás megrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Valamennyi rész esetében biológiai és kémiai, földi
gépes és légi úton történő csípőszúnyog lárva, illetve imágóirtás komplex elvégzése a
megrendelő részéről megbízott szakértő által meghatározott időpontokban. A vállalkozó
feladata továbbá mindegyik rész esetében a szúnyog-gyérítés elvégzésével kapcsolatos hatósági
engedélyek beszerzése, értesítések lebonyolítása.
II.1.5) Becsült érték: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
X Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók: valamennyi részre.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés: Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2016. évben a
Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére – Gyomaendrőd Város

Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód: 90670000-4 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Gyomaendrőd Város Közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Légi biológiai kezelés: 846 ha – 60 %
Földi biológiai kezelés: 33 ha – 60 %
Légi kémiai kezelés: 1.920 ha – 60 %
Földi kémiai kezelés: 1.230 ha – 60 %
A teljes hektárban megadott mennyiségtől Ajánlatkérő -60%-ban térítésmentesen eltérhet.
II.2.5) Értékelési szempontok
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása:
1. Ajánlati ár (összesen nettó Ft), súlyszám: 80
2. A szerződés teljesítésében közvetlenül részt vevő 1 fő gázmester és 3 fő légi jármű vezető szakmai
tapasztalata (hónap), súlyszám: 20
További meghatározás az ajánlati felhívás VI.3.8) és VI.3.9) pontban foglaltak szerint!
II.2.6) Becsült érték:
Érték Áfa nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: 2016/04/15 / Befejezés: 2016/12/31
A szerződés meghosszabbítható: nem.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
(nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 4
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem.
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ: II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk: nem.

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:
nem.
II.2.13) További információ
II.3) A közbeszerzés ismertetése
II.3.1) Elnevezés: Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2016.
évben a Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére –
Szarvas Város

Rész száma: 2

II.3.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód: 90670000-4 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
II.3.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Szarvas Város Közigazgatási területe
II.3.4) A közbeszerzés mennyisége:
Légi biológiai kezelés: 708 ha – 60 %
Légi kémiai kezelés: 1.290 ha – 60 %
Földi kémiai kezelés: 690 ha – 60 %
A teljes hektárban megadott mennyiségtől Ajánlatkérő -60%-ban térítésmentesen eltérhet.
II.3.5) Értékelési szempontok
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása:
1. Ajánlati ár (összesen nettó Ft), súlyszám: 80
2. A szerződés teljesítésében közvetlenül részt vevő 1 fő gázmester és 3 fő légi jármű vezető szakmai
tapasztalata (hónap), súlyszám: 20
További meghatározás az ajánlati felhívás VI.3.8) és VI.3.9) pontban foglaltak szerint!
II.3.6) Becsült érték:
Érték Áfa nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
II.3.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: 2016/04/15 / Befejezés: 2016/12/31
A szerződés meghosszabbítható: nem.
II.3.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
(nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 4
II.3.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem.
II.3.10) Opciókra vonatkozó információ: II.3.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk: nem.
II.3.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:
nem.
II.3.13) További információ
II.4) A közbeszerzés ismertetése
II.4.1) Elnevezés: Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2016. évben Rész száma: 3
a Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére – Sarkad Város

II.4.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód: 90670000-4 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
II.4.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Sarkad Város Közigazgatási területe
II.4.4) A közbeszerzés mennyisége:
Földi biológiai kezelés: 39 ha – 60 %
Légi kémiai kezelés: 1.260 ha – 60 %
Földi kémiai kezelés: 600 ha – 60 %
A teljes hektárban megadott mennyiségtől Ajánlatkérő -60%-ban térítésmentesen eltérhet.
II.4.5) Értékelési szempontok
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása:
1. Ajánlati ár (összesen nettó Ft), súlyszám: 80
2. A szerződés teljesítésében közvetlenül részt vevő 1 fő gázmester és 3 fő légi jármű vezető szakmai
tapasztalata (hónap), súlyszám: 20
További meghatározás az ajánlati felhívás VI.3.8) és VI.3.9) pontban foglaltak szerint!
II.4.6) Becsült érték:
Érték Áfa nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
II.4.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: 2016/04/15 / Befejezés: 2016/12/31
A szerződés meghosszabbítható: nem.
II.4.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
(nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 4
II.4.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem.
II.4.10) Opciókra vonatkozó információ: II.4.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk: nem.
II.4.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:
nem.
II.4.13) További információ
II.5) A közbeszerzés ismertetése
II.5.1) Elnevezés: Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2016. évben Rész száma: 4
a Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére – Orosháza
Város
II.5.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód: 90670000-4 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
II.5.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Orosháza Város Közigazgatási területe
II.5.4) A közbeszerzés mennyisége:
Légi biológiai kezelés: 150 ha – 60 %
Légi kémiai kezelés: 3.600 ha – 60 %
Földi kémiai kezelés: 300 ha – 60 %

A teljes hektárban megadott mennyiségtől Ajánlatkérő -60%-ban térítésmentesen eltérhet.
II.5.5) Értékelési szempontok
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása:
1. Ajánlati ár (összesen nettó Ft), súlyszám: 80
2. A szerződés teljesítésében közvetlenül részt vevő 1 fő gázmester és 3 fő légi jármű vezető szakmai
tapasztalata (hónap), súlyszám: 20
További meghatározás az ajánlati felhívás VI.3.8) és VI.3.9) pontban foglaltak szerint!
II.5.6) Becsült érték:
Érték Áfa nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
II.5.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: 2016/04/15 / Befejezés: 2016/12/31
A szerződés meghosszabbítható: nem.
II.5.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
(nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 4
II.5.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem.
II.5.10) Opciókra vonatkozó információ: II.5.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk: nem.
II.5.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:
nem.
II.5.13) További információ
II.6) A közbeszerzés ismertetése
II.6.1) Elnevezés: Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2016. évben a
Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére – Mezőberény Város

Rész száma: 5

II.6.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód: 90670000-4 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
II.6.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Mezőberény Város Közigazgatási területe
II.6.4) A közbeszerzés mennyisége:
Légi biológiai kezelés: 105 ha – 60 %
Légi kémiai kezelés: 1.800 ha – 60 %
Földi kémiai kezelés: 1.050 ha – 60 %
A teljes hektárban megadott mennyiségtől Ajánlatkérő -60%-ban térítésmentesen eltérhet.
II.6.5) Értékelési szempontok
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása:
1. Ajánlati ár (összesen nettó Ft), súlyszám: 80
2. A szerződés teljesítésében közvetlenül részt vevő 1 fő gázmester és 3 fő légi jármű vezető szakmai
tapasztalata (hónap), súlyszám: 20
További meghatározás az ajánlati felhívás VI.3.8) és VI.3.9) pontban foglaltak szerint!
II.6.6) Becsült érték:

Érték Áfa nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
II.6.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: 2016/04/15 / Befejezés: 2016/12/31
A szerződés meghosszabbítható: nem.
II.6.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
(nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 4
II.6.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem.
II.6.10) Opciókra vonatkozó információ: II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk: nem.
II.6.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:
nem.
II.6.13) További információ
II.7) A közbeszerzés ismertetése
II.7.1) Elnevezés: Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2016. évben a
Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére – Mezőtúr Város

Rész száma: 6

II.7.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód: 90670000-4 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
II.7.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Mezőtúr Város Közigazgatási területe
II.7.4) A közbeszerzés mennyisége:
Légi kémiai kezelés: 1.800 ha – 60 %
A teljes hektárban megadott mennyiségtől Ajánlatkérő -60%-ban térítésmentesen eltérhet.
II.7.5) Értékelési szempontok
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása:
1. Ajánlati ár (összesen nettó Ft), súlyszám: 80
2. A szerződés teljesítésében közvetlenül részt vevő 1 fő gázmester és 3 fő légi jármű vezető szakmai
tapasztalata (hónap), súlyszám: 20
További meghatározás az ajánlati felhívás VI.3.8) és VI.3.9) pontban foglaltak szerint!
II.7.6) Becsült érték:
Érték Áfa nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
II.7.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: 2016/04/15 / Befejezés: 2016/12/31
A szerződés meghosszabbítható: nem.
II.7.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
(nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 4
II.7.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem.

II.7.10) Opciókra vonatkozó információ: II.7.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk: nem.
II.7.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:
nem.
II.7.13) További információ
II.8) A közbeszerzés ismertetése
II.8.1) Elnevezés: Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2016. évben a
Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére – Köröstarcsa Község

Rész száma: 7

II.8.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód: 90670000-4 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
II.8.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Köröstarcsa Község Közigazgatási területe
II.8.4) A közbeszerzés mennyisége:
Légi biológiai kezelés: 99 ha – 60 %
Földi biológiai kezelés: 12 ha – 60 %
Légi kémiai kezelés: 390 ha – 60 %
Földi kémiai kezelés: 450 ha – 60 %
A teljes hektárban megadott mennyiségtől Ajánlatkérő -60%-ban térítésmentesen eltérhet.
II.8.5) Értékelési szempontok
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása:
1. Ajánlati ár (összesen nettó Ft), súlyszám: 80
2. A szerződés teljesítésében közvetlenül részt vevő 1 fő gázmester és 3 fő légi jármű vezető szakmai
tapasztalata (hónap), súlyszám: 20
További meghatározás az ajánlati felhívás VI.3.8) és VI.3.9) pontban foglaltak szerint!
II.8.6) Becsült érték:
Érték Áfa nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
II.8.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: 2016/04/15 / Befejezés: 2016/12/31
A szerződés meghosszabbítható: nem.
II.8.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
(nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 4
II.8.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem.
II.8.10) Opciókra vonatkozó információ: II.8.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk: nem.
II.8.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:
nem.
II.8.13) További információ

II.9) A közbeszerzés ismertetése
II.9.1) Elnevezés: Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2016. évben a Rész száma: 8
Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére – Ecsegfalva Község
II.9.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód: 90670000-4 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
II.9.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Ecsegfalva Község Közigazgatási területe
II.9.4) A közbeszerzés mennyisége:
Földi biológiai kezelés: 13,5 ha – 60 %
Légi kémiai kezelés: 510 ha – 60 %
Földi kémiai kezelés: 450 ha – 60 %
A teljes hektárban megadott mennyiségtől Ajánlatkérő -60%-ban térítésmentesen eltérhet.
II.9.5) Értékelési szempontok
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása:
1. Ajánlati ár (összesen nettó Ft), súlyszám: 80
2. A szerződés teljesítésében közvetlenül részt vevő 1 fő gázmester és 3 fő légi jármű vezető szakmai
tapasztalata (hónap), súlyszám: 20
További meghatározás az ajánlati felhívás VI.3.8) és VI.3.9) pontban foglaltak szerint!
II.9.6) Becsült érték:
Érték Áfa nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
II.9.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: 2016/04/15 / Befejezés: 2016/12/31
A szerződés meghosszabbítható: nem.
II.9.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
(nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 4
II.9.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem.
II.9.10) Opciókra vonatkozó információ: II.9.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk: nem.
II.9.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:
nem.
II.9.13) További információ
II.10) A közbeszerzés ismertetése
II.10.1) Elnevezés: Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2016. évben a
Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére – Dévaványa Város

Rész száma: 9

II.10.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód: 90670000-4 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
II.10.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Dévaványa Város Közigazgatási területe
II.10.4) A közbeszerzés mennyisége:

Földi biológiai kezelés: 6 ha – 60 %
Légi kémiai kezelés: 900 ha – 60 %
Földi kémiai kezelés: 900 ha – 60 %
A teljes hektárban megadott mennyiségtől Ajánlatkérő -60%-ban térítésmentesen eltérhet.
II.10.5) Értékelési szempontok
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása:
1. Ajánlati ár (összesen nettó Ft), súlyszám: 80
2. A szerződés teljesítésében közvetlenül részt vevő 1 fő gázmester és 3 fő légi jármű vezető szakmai
tapasztalata (hónap), súlyszám: 20
További meghatározás az ajánlati felhívás VI.3.8) és VI.3.9) pontban foglaltak szerint!
II.10.6) Becsült érték:
Érték Áfa nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
II.10.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: 2016/04/15 / Befejezés: 2016/12/31
A szerződés meghosszabbítható: nem.
II.10.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
(nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 4
II.10.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem.
II.10.10) Opciókra vonatkozó információ: II.10.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk: nem.
II.10.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:
nem.
II.10.13) További információ
II.11) A közbeszerzés ismertetése
II.11.1) Elnevezés: Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2016. évben a
Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére – Békésszentandrás
Nagyközség

Rész száma: 10

II.11.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód: 90670000-4 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
II.11.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Békésszentandrás Nagyközség Közigazgatási területe
II.11.4) A közbeszerzés mennyisége:
Légi biológiai kezelés: 888 ha – 60 %
Légi kémiai kezelés: 702 ha – 60 %
Földi kémiai kezelés: 450 ha – 60 %
A teljes hektárban megadott mennyiségtől Ajánlatkérő -60%-ban térítésmentesen eltérhet.
II.11.5) Értékelési szempontok
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása:
1. Ajánlati ár (összesen nettó Ft), súlyszám: 80

2. A szerződés teljesítésében közvetlenül részt vevő 1 fő gázmester és 3 fő légi jármű vezető szakmai
tapasztalata (hónap), súlyszám: 20
További meghatározás az ajánlati felhívás VI.3.8) és VI.3.9) pontban foglaltak szerint!
II.11.6) Becsült érték:
Érték Áfa nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
II.11.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: 2016/04/15 / Befejezés: 2016/12/31
A szerződés meghosszabbítható: nem.
II.11.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
(nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 4
II.11.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem.
II.11.10) Opciókra vonatkozó információ: II.11.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk: nem.
II.11.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:
nem.
II.11.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-c), g)-k) és m) pontjában rögzített
kizáró okok fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül, akivel szemben a hivatkozott kizáró okok valamelyike a közbeszerzési
eljárás alatt merül fel.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá,
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Alkr.) 8. § i) pont ib) alpontja szerint kell dokumentumot benyújtania.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, az Alkr. 17. § (2) bekezdése
szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a
Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-c), g)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazható, azonban Ajánlatkérő köteles
elfogadni, ha ajánlattevő az Alkr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes
európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek
a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt
információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás közvetlen megküldését követő keltezésű nyilatkozatok,
igazolások benyújtását fogadja el.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek)
meghatározása:

P.1. Valamennyi rész esetében az Alkr. 19. § (1) a)
pontja alapján Ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről
csatolandó valamennyi pénzforgalmi számlaszámára
vonatkozóan a pénzforgalmi számlaszámot vezető
pénzügyi intézményétől származó, az eljárást
megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi
nyilatkozat - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor
jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak legalább az alábbi tartalommal:
- a pénzforgalmi számla számlaszáma,
- mióta vezeti a pénzügyi intézmény a gazdasági
szereplő pénzforgalmi számlaszámát,
- volt-e, a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában
meghatározott 60 napot meghaladó sorban állás az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 12 hónapban.

P.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő)
valamennyi rész esetében, amennyiben bármelyik
pénzforgalmi számlaszámán a pénzforgalmi számlaszámot
vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat
alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 12 hónapban 60 napot meghaladó sorban állás
mutatkozott.

A P.1. pontban előírti alkalmassági követelmény a Kbt.
114. § (2) bekezdés szerint igazolandó. A Kbt. 67. § (1)
bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán
arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt
alkalmassági követelmények teljesülnek, az
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó
részletes adatokat nem köteles megadni. Ajánlattevő
az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az
eljárást megindító felhívásban előírt saját
nyilatkozatait az alkalmassági követelmények
tekintetében az eljárást megindító felhívásban
előírt igazolások benyújtására vonatkozó
szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti
felhívására köteles benyújtani!
A minősített ajánlattevőknek az Alkr. 19. § (7) szerint
kell alkalmasságukat igazolniuk.
Az Alkr. 20. § (2) bekezdése alapján elfogadja az
ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy
megfelel az Ajánlatkérő által előírt alkalmassági
követelményeknek. Ha az elbírálás során az
Ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat
valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7)
bekezdésének megfelelően előírhatja a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése szerinti
igazolás benyújtását.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt
alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Azon
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági

szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben
meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt
(követelményeket), amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az а szervezet,
amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és
pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, а Ptk.
6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének
elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint
egyszerű másolati formában nyújtandók be.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M.1. Valamennyi rész esetében az Alkr. 21. § (3) b)
pontja alapján Ajánlattevőnek nyilatkozatban meg kell
neveznie azokat a szakembereket - különösen a
minőség-ellenőrzésért felelősöket - képzettségük,
szakmai tapasztalatuk ismertetésével egyetemben,
akiket be kíván vonni a teljesítésbe, külön megjelölve a
teljesítésben részt vevő gázmestert, valamint a
légijármű-vezetőket. Csatolandó a szakemberek által
aláírt önéletrajz, szándéknyilatkozat, valamint a
végzettségek és jogosítványok másolata.

M.2. Valamennyi rész esetében az Alkr. 21. § (3) c)
pontja alapján Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a
szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló műszakitechnikai felszereltségéről, olyan részletezettséggel,
melyből a minimumkövetelményeknek való
megfelelés egyértelműen megismerhető.

M.3. Az Alkr. 21. § (3) a) pontja alapján, részenként
külön-külön Ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről
csatolandó az ajánlati felhívás feladásától visszafelé
számított 3 évben teljesített, jelen eljárás tárgyával

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M.1. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
a szerződés teljesítéséhez szükséges, az egészségügyi
kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó
tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól szóló
2/2010. (I. 26.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a
kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a
továbbiakban: Kbtv.) 33/A. §-a alkalmazásában
engedélyköteles egészségügyi kártevőirtó tevékenység
egészségügyi gázmesteri szakképzettséggel rendelkező
gázmesterrel.
Továbbá alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben nem
rendelkezik legalább 3 fő, légijármű-vezető képesítéssel, és
a szerződés teljesítésében résztvevő repülőgéptípusra
érvényes szakszolgálati engedéllyel rendelkező
szakemberrel.
Több részre történő ajánlattétel esetén is elegendő a
fentiekben előírt számú szakember.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
legalább 3 db olyan légi járművel, amely szúnyogirtásra
alkalmas berendezéssel (ULV és granulátum szóró) és GPS
alapú repülési adatrögzítővel felszerelt, érvényes PLH
engedéllyel (Légi jármű alkalmassági bizonyítvány)
rendelkező légi járművel. Alkalmatlan továbbá Ajánlattevő,
ha nem rendelkezik
Több részre történő ajánlattétel esetén is elegendő 3 db, a
fentiekben meghatározott légi jármű.
M.3. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az
eljárást megindító felhívás megküldésének napjától
visszafelé számított 3 évben kártevő irtás végzéséhez
szükséges OTH engedéllyel végzett referenciával az

megegyező, legjelentősebb (földi és légi, biológiai
vagy kémiai kezelés) szolgáltatások ismertetése.
Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell
legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét),
- a referenciát nyújtó személy nevét, telefonszámát
- a szállítás tárgyát oly módon, hogy az alkalmasság
minimumkövetelményeinek történő megfelelés
egyértelműen megállapítható legyen),
- a szerződésszerű teljesítés időpontját (év/hó/nap
bontásban)
- ellenszolgáltatás nettó összegét
- továbbá nyilatkozni szükséges arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
Az ismertetést az Alkr. 23. § szerint kell benyújtani.

alábbiak szerint:
1. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 480
ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
megrendelésenként minimum 300 ha/alkalom földi kémiai
szúnyoggyérítés.
2. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 320
ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
megrendelésenként minimum 230 ha/alkalom földi kémiai
szúnyoggyérítés.
3. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 315
ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
megrendelésenként minimum 150 ha/alkalom földi kémiai
szúnyoggyérítés.
4. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 900
ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
megrendelésenként minimum 75 ha/alkalom földi kémiai
szúnyoggyérítés.
Az M.3. pont esetét az Alkr. 23. §-a szerint az
5. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 450
ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt
ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést megrendelésenként minimum 260 ha/alkalom földi kémiai
kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
szúnyoggyérítés.
6. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 450
ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés.
Az M.1., M.2. és M.3. pont szerinti alkalmassági
7. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 97
követelmény a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint
ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
igazolandó. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti
megrendelésenként minimum 110 ha/alkalom földi kémiai
nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles
nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági szúnyoggyérítés.
8. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 120
követelmények teljesülnek, az alkalmassági
ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
megrendelésenként minimum 110 ha/alkalom földi kémiai
adatokat nem köteles megadni.
szúnyoggyérítés.
Ajánlattevő az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, 9. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 225
ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
az eljárást megindító felhívásban előírt saját
megrendelésenként minimum 225 ha/alkalom földi kémiai
nyilatkozatait az alkalmassági követelmények
szúnyoggyérítés.
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt
igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, 10. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 175
ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles
megrendelésenként minimum 110 ha/alkalom földi kémiai
benyújtani.
szúnyoggyérítés.
A minősített ajánlattevőknek az Alkr. 24. § (1) szerint
kell alkalmasságukat igazolniuk.
Több részre történő ajánlattétel esetén az ajánlattal érintett
Ajánlatkérő az Alkr. 25. § (2) bekezdése alapján
elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát részekre vonatkozó minimumfeltételek közül annak kell
megfelelni, amelyik a legszigorúbb mind a légi kémiai,
is, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt
mind a földi kémiai szúnyoggyérítés vonatkozásában. (Pl.:
alkalmassági követelményeknek.
Ha az elbírálás során az Ajánlatkérőnek kétsége merül Az 1., 2. és a 4. részekre történő ajánlattétel esetén
legalább 2 db, megrendelésenként minimum 900
fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a
Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja az ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
Alkr. 21. § (3) bekezdése szerinti igazolás benyújtását. megrendelésenként minimum 300 ha/alkalom földi kémiai
szúnyoggyérítés).
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt
alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben
meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának

megjelölésével azon alkalmassági követelményt
(követelményeket), amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is
támaszkodik.
Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erősforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján az M.1. pontban
előírt referenciákra vonatkozó követelmény
teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor
veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott
szervezet valósítja meg a szolgáltatást, amelyhez e
kapacitásokra szükség van.
A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint
egyszerű másolati formában nyújtandók be.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok: III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk: III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Hibás teljesítés: A szerződés 15. pontjában meghatározottak szerint, hibás teljesítés esetén a Vállalkozó
köteles a nem megfelelő minőségben teljesített szolgáltatást a Megrendelő felhívását követően – külön
költség felszámítása nélkül, haladéktalanul ismételten elvégezni.
Késedelmi kötbér: amennyiben Vállalkozó saját hibájából eredően késedelembe esik, a teljesítési
határidő lejártát követően késedelmi kötbér fizetési kötelezettség terheli Megrendelővel szemben. A
késedelmi kötbér mértéke: az adott kezelésre vonatkozó részhatáridőt érintő késedelem esetén a nettó
szerződéses ellenérték 0,3 %-a naponta. Késedelmi kötbér összegének felső határa a nettó szerződéses
ellenérték 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó, ha a neki felróható okokból az adott feladat ellátását nem teljesíti,
meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Megrendelő a 20 (húsz) napot meghaladó késedelem esetén
tekinti meghiúsultnak a szerződés teljesítését. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti nettó
ellenszolgáltatás 15 %-a.
A szerződés nem teljesítésének minősül különösen (és a Megrendelő felmondási jogát megalapozza),
ha
- legalább két egymás utáni alkalommal a beavatkozás hatékonysága a vállalkozó hibájából nem éri el a
80%-ot, vagy
- a Vállalkozó által használt hatóanyagok, szerek eltérnek a meghatározottaktól, s az eltéréshez a
szakértő nem járult hozzá.
A vállalkozói díj késedelmes megfizetése esetén a Megrendelő a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (továbbiakban Ptk.) 6:48. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére
köteles.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást forintban, a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdések szerint 30 napon belül
fizeti meg Vállalkozónak a szerződésben rögzített bankszámlájára történő átutalással, figyelemmel a
Kbt. 135. § -ban foglaltakra. Alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerinti
rendelkezések az irányadók. A kifizetésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A. §ában foglaltak az irányadók. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor a
Megrendelő bankja a Vállalkozó számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli
A kifizetés rendje:

A szerződés teljesítése egyedi megrendelések útján történik. Az egyedi megrendeléseket minden
esetben előzetes egyeztetés előzi meg, a meghatározandó kezelést illetően. A Vállalkozó minden
eredményes kezelést követően jogosult a számla benyújtására. A számla az előző időszakban
ténylegesen teljesített és a Megrendelő által megbízott szakértő által jegyzőkönyvben igazolt és
ellenjegyzett szolgáltatásra vonatkozó vállalkozási díj alapján kiszámított díjösszeget tartalmazhatja.
Ajánlattevő az elkészült munkálatokat 5 napon belül készre jelenti, a készre jelentéstől számított 5
napon belül Ajánlatkérő a szakértő által elkészített jegyzőkönyv alapján teljesítésigazolást állít ki.
Ajánlatkérő a teljesítésigazolás kiállításától számított 15 napon belül benyújtja számláját, a számlázás
dokumentumai az egyedi megrendelő valamint a teljesítésigazolás.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak
szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
- 2/2010. (I. 26.) EüM rendelet.
- a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény.
- a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak
a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló
1178/2011/EU rendelet, valamint a módosításáról szóló 290/2012 EU, 245/2014 EU rendelet és
a Bizottság (EU) 2015/445 rendelete.
- a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény.
- az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Nyertes ajánlattevő
a) nem számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében
merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul
értesíti.
A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a
nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája: Kbt. 112. § (1) b) pontja szerinti nyílt eljárás
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk: IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd
során történő csökkentesére irányuló információ: IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás
esetében): IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2016/03/21 Helyi idő: 14:00
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének tervezett napja
Dátum: 2016/03/11
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések
benyújthatók: magyar
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2016/03/21 Helyi idő: 14:00
Hely: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., Tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek,
továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban
meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba
betekinthetnek.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem.
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
X A megrendelés elektronikus úton történik
X A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés: VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében): VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk: VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt
(azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót
kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi
jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő
eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése: igen.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében: VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére
vonatkozó információ
Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések
megkötése: nem.
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám:

Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján, részenként értékeli.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása:
Értékelési szempontok
1. Ajánlati ár (összesen nettó Ft), súlyszám: 80
2. A szerződés teljesítésében közvetlenül részt vevő 1 fő gázmester és 3 fő légi jármű vezető
tapasztalata (hónap), súlyszám: 20
(Maximálisan figyelembe vehető 60 hónap szakmai tapasztalat személyenként.)
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 1-10.
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszám megadásra kerül:
Ajánlatkérő az értékarányosítás módszere alkalmazásával értékeli az ajánlatokat.
Értékarányosítás módszere:
Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartami elemre a maximális pontot (felső ponthatár: 10 pont) adja, a
többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan
számolja ki a pontszámokat.
Az első értékelési szempont esetében (ajánlati ár) a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb.
Az alkalmazandó képlet a következő:
P= (Alegjobb/Avizsgált)(Pmax-Pmin) + Pmin
A második értékelési szempont esetében (A szerződés teljesítésében részt vevő 1 fő gázmester és 3 fő
légi jármű vezető tapasztalata) a legmagasabb érték a legkedvezőbb. Az érték meghatározása úgy
történik, hogy a bemutatott szakemberek hónapokban kifejezett szakmai tapasztalata összeadásra kerül
azzal, hogy az egyes szakemberek esetében a maximálisan figyelembe vehető szakmai tapasztalat 60
hónap.
Az alkalmazandó képlet a következő:
P= (Avizsgált/Alegjobb)(Pmax-Pmin) + Pmin
Az fentebbi képletek esetében
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Ajánlatkérő az alkalmazott bírálati részszempontokra az ismertetett módszerekkel kiosztja a
pontszámokat. A kapott pontok két tizedesjegy pontosságig kerülnek kiszámításra. A pontszámok
felszorzásra kerülnek a részszemponthoz tartozó súlyszámmal. A súlyozott pontszámok
ajánlattevőnként összesítésre kerülnek. A legmagasabb összesített pontszámot elérő ajánlattevő lesz a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevő, míg a második legtöbb összesített
pontszámot elérő ajánlattevő a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nyújtó ajánlatot követő ajánlatot
tevő.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ: VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az
ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12) További információk:
1.

Nyertes ajánlattevő/vel/kkel a részenként meghatározott költségviselést vállaló – az I.1) pontban

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

felsorolt – tag település külön-külön részenként köt szerződést.
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia szükséges a megfelelően kitöltött, egységárakat tartalmazó
műszaki ajánlatát is!
Az ajánlatban lévő minden nyilatkozatot, illetőleg minden - az ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy
kapacitást biztosító szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén - joghatás
kiváltására alkalmas módon alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy
olyan személy(ek)nek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az aláírási
jogosultság ellenőrzése érdekében benyújtandó az ajánlattevő, az alvállalkozó, illetőleg - ha ilyet az
ajánlattevő az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító
szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy a
2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának) egyszerű másolati
példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot). Amennyiben az ajánlatban
szereplő valamely nyilatkozatot nem gazdasági társaság formájában működő gazdasági szereplő teszi, a
természetes személy gazdasági szereplő vonatkozásában az ajánlathoz közjegyző által hitelesített
aláírás-mintát szükséges csatolni. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre
jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás egyszerű másolati példányát is csatolni kell az
ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
Ajánlatkérő - a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján - előírja a közbeszerzési dokumentumban megadott
minta szerinti nyilatkozat megtételét az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kisés középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e.
A Kbt. 66. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie
és benyújtania.
Az ajánlatban oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket kell elhelyezni, amely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlat oldalszámozása eggyel
kezdődjön, oldalanként növekedjen, Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó
oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. Az adatlapot (fedlapot) és hátlapot nem kell, de
lehet számozni.
A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a dokumentációban megadott minta szerinti
felolvasólapot, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat.
A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.
A nyilatkozatot nemleges tartalommal is szükséges benyújtani.
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott
(jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal
megegyezik.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltak alapján csatolni kell a közös ajánlattevők
nyilatkozatát, amelyben megjelölik maguk közül azt a képviselőt aki a közbeszerzési eljárásban a közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult (cégjegyzésre jogosult képviselő, aki a közös ajánlattevők nevében
hatályos jognyilatkozatot tehet). A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy közös ajánlattevők
nyertességük esetén a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. Az ajánlatban a
közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia
kell a közös ajánlattevők megjelölését.
Az ajánlattevő(k)nek és az esetlegesen alkalmasságának igazolására igénybe vett szervezetnek
nyilatkoznia kell arról, hogy mely pénzügyi intézmény(ek)nél vezet számlát, illetve az eljárást megindító
felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban szűnt-e meg számlája. Amennyiben az eljárást
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megindító felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban szűnt meg az ajánlattevő(k)nek vagy az
általa a felhívás III.1.2./P.1. pont szerinti alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetnek
számlája, úgy ezen pénzügyi intézménytől is szükséges nyilatkozatot csatolni a felhívás III.1.2./P.1. pont
szerinti tartalommal.
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdésre tekintettel felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 67. § (1)
bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa
igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban
előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban
előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására
köteles benyújtani.
A Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlattevőnek ajánlatában be kell mutatnia
azon szakembereinek képzettségét, gyakorlatát/tapasztalatát (hol, mikor (év/hó)) a szakember által aláírt
szakmai önéletrajzzal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve
az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint.
Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén
- az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha
őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
A benyújtandó dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a Kbt. 47. § (2) bekezdése
alapján egyszerű másolatban is benyújthatók. Eredeti vagy hiteles másolati példányban kell azon
nyilatkozatokat benyújtani, amelyek közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgálnak
(különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).
Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel
kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat
egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
Az ajánlatban esetlegesen devizában feltüntetett értékek átváltásánál az árbevétel és mérlegadatok
tekintetében az üzleti év, referenciák tekintetétében pedig a teljesítéssel érintett naptári év
fordulónapját kell figyelembe venni.
A Kbt. 73. § (5) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével az ajánlattevőnek az
ajánlatban nyilatkoznia kell annak vonatkozásában, hogy az ajánlat megfelel azoknak a
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően
alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és
munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a
nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon
követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni:
Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi Felügyelőség, 5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 3.
Tel: 66/529-450, Fax: 66/529-467, E-mail: bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi Felügyelőség, 5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 3.
Tel: 66/529-440, Fax: 66/529-465, E-mail: bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Adózás: NAV Békés Megyei Adóigazgatósága: Békéscsabai központi ügyfélszolgálat
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 1., Tel.: 66/996-100, Fax: +66/996-200, Kék szám: +36 40 424-242
A területileg illetékes regionális igazgatóságok elérhetősége a www.nav.gov.hu internet-címen található
Környezetvédelem: Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. Tel.: +36 1 224-9100, Fax: +36 1 224-9262
A területileg illetékes felügyelőségek elérhetősége a www.orszagoszoldhatosag.gov.hu internet-címen
található
Egészségvédelem: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Székhely: 1097 Budapest,
Gyáli út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: +36-1-476-1100, Fax: +36-1-476-1390 Zöld szám: +36 80 204-264, Honlap: www.antsz.hu
A regionális és kistérségi intézetek elérhetősége a www.antsz.hu internet-címen található.
Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért
Felelős Államtitkárság, Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10., Telefonszám: 06-1-795-54-78,
e-mail:tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu
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Foglalkoztatáspolitika: Nemzetgazdasági Minisztérium, Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.,
Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481., Telefax: +36-1-795-0716, Ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1795-5010, Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23., Levelezési
cím:1590 Budapest, Pf. 95, Tel.: +36-1-301-2900, Fax: +36-1-301-2903, Zöld szám: +36 80 204-258,
Honlap: www.mbfh.hu A területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a www.mbfh.hu
internetcímen található.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a közbeszerzési dokumentációban meghatározottak szerint az
ajánlattevő által a felolvasólapon megadott árajánlatot alátámasztó árazott és cégszerűen aláírt
költségvetést (szakmai ajánlatot). Az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentáció részét képező EXCEL
táblázatot köteles kitölteni és nyomtatott formában, dátummal, cégszerű aláírással ellátva, valamint
CD/DVD adathordozón olvasható, de nem módosítható formátumban (*.pdf), és *.xls/*.xlsx (excel)
formátumban is az ajánlatához csatolni.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a bizalmas adatkezelésről.
A gazdasági szereplő a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. §
szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk.
2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag
olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti
tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot
tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az
adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan
sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság
szintjén kerül megfogalmazásra. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az ajánlatban elkülönített módon, az
ajánlat legvégén vagy külön kötetben kell elhelyezni. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők
figyelmét, hogy a Kbt. 44. § (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdéseire is
figyelemmel jelölhetik meg ajánlatuk üzleti titkot tartalmazó részét. Az ajánlatkérő felhívja a gazdasági
szereplők figyelmét, hogy amennyiben nem elkülönített módon kerülnek benyújtásra az üzleti titkot
képező, vagy azt tartalmazó iratok, azokat az ajánlatkérőnek nincs módjában üzleti titokként kezelni.
Ajánlatkérő az eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglaltak szerint adja
meg. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő
ajánlattétel érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban
kiegészítő tájékoztatást kérhet az I.3. pontban megjelölt elektronikus levelezési címen. Az ajánlatkérő a
kiegészítő tájékoztatást elektronikus úton e-mailben küldi meg az ajánlattevőnek a Kbt. 56. §-ában
foglaltaknak megfelelően. Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások a közbeszerzési
dokumentáció részévé válnak, az ajánlattevő köteles ajánlatát ezen információk figyelembe vételével
elkészíteni és benyújtani.
Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét,
valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának
tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kér. A hiánypótlásra és felvilágosítás kérésre a Kbt.
71. §-ában foglaltak az irányadóak.
Az ajánlatot a Kbt. 68. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében írásban és zártan, 1 papír alapú
példányban, valamint - a papír alapú példánnyal mindenben megegyező - elektronikus másolati
példányban, elektronikus adathordozón kell benyújtani (CD/DVD, jelszó nélkül olvasható, de nem
szerkeszthető *.pdf formátumban, valamint a szakmai ajánlatot *.xls/*.xlsx (excel) formátumban is
mellékelje ajánlattevő) A nyomtatott, illetve elektronikusan benyújtott ajánlat nyomtatott, illetve
elektronikus adathordozón szereplő tartalma közötti eltérés esetén ajánlatkérő a nyomtatott példányt
veszi alapul. Az ajánlat papír alapú eredeti és elektronikus másolati példányát a biztonságos kezelés
érdekében nem átlátszó csomagban/borítékban kell elhelyezni, lezárni és az ajánlati felhívásban
megjelölt helyre eljuttatni. A borítékon/csomagon fel kell tüntetni: „Szúnyoggyérítési feladatok a
Körös-völgyi konzorcium részére 2016. – Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig!”
Amennyiben a boríték/csomag nincsen lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az
ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért. Az ajánlatot az
ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani, az ajánlati felhívásban megadott címre. Amennyiben az
ajánlattevő ajánlatát postai úton vagy futárszolgálat igénybe vételével nyújtja be, az ezzel járó
kockázatot az ajánlattevő saját maga viseli (az ajánlattételi határidőt követő beérkezés, az ajánlatot

tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése, stb.). A Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak
értelmében érvénytelen az ajánlat, ha azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be. Az
ajánlatkérő csak azt az ajánlatot tekinti az előírt határidőre beérkezettnek, amelyek az ajánlattételi
határidőig, az ajánlati felhívásban megadott helyszínre megérkezik. A Kbt. 68. § (6) bekezdésében
foglaltak értelmében a határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról az ajánlatkérő külön
jegyzőkönyvet vesz fel, és azt az összes ajánlattevőnek (ideértve az elkésett ajánlattevőt is) megküldi.
28. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében nyilatkozik,
hogy jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők szerződés teljesítésére való - az eljárást megindító
felhívás III.2.2) P/1) pontjában meghatározott gazdasági és pénzügyi, továbbá az eljárást megindító
felhívás III.2.3) M/1-3 pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai - alkalmasságának feltételeit és
igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg, így ezen alkalmassági követelmények tekintetében
a minősített ajánlattevőknek külön kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat.
29. Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával, továbbá a közbeszerzési eljárásban való részvétellel
összefüggésben felmerült valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
30. A Kbt. és Ptk. alkalmazása: a közbeszerzési dokumentumokban a „Kbt.” rövidítés alatt a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadóak. A közbeszerzési
eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/03/11
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

