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MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke
tisztelettel meghívja Önt a bizottság

2020. március 12-én, csütörtökön 15 órakor
kezdődő soron kívüli ülésére, a Városháza üléstermébe
(Gyomaendrőd, Selyem út 124.)


Napirend:
1. Szúnyoggyérítési közbeszerzés megindítása
2. Bejelentések

Kérem, hogy az ülésen szíveskedjen részt venni.

Gyomaendrőd, 2020. március 11.
Gózan Sándor s.k.
Bizottsági elnök



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
2020. március 12.
napján tartandó rendkívüli üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2020. március 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Szúnyoggyérítési közbeszerzés megindítása
Pardi László osztályvezető
Gózan Sándor egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
2019. november 21-én, Gyomaendrődön megtartott, Körös-völgyi Konzorciumi ülésen a jelen lévő tagok elfogadták a
2019. év szúnyoggyérítési feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint a 2020. évi beszerzés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata gesztorságával történő lebonyolítását.
A 2020. évi beszerzés becsült értékének meghatározásánál az előző év gyakorlatának figyelembevételével az adott
településen kezelni kívánt hektár mennyiség maximum három alkalommal történő kezelését, illetve az elmúlt évek
megvalósításai során alkalmazott egységárak szorzatát vettük alapul. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
megvizsgálta a 2020. évre vonatkozó beszerzés jogszabályi környezetbe való beillesztését, és arra jutott, hogy a
tagtelepülések által tervezett beszerzés együttes értéke meghaladja a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény a 70. §-ában meghatározott, szolgáltatás megrendelésre vonatkozó
értékhatárt. Ennek okán jelen eljárásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.),
III. fejezete szerinti rendelkezések az irányadók. Az eljárást a Kbt. Harmadik része szerinti eljárásrendben, a 112. §
(1) bekezdése alapján kell eljárni.
A Kbt. 27. § (4) bekezdése értelmében Gyomaendrőd Város Önkormányzata a saját közbeszerzési szabályzata
alapján létrehozta háromtagú Bírálóbizottságát is, mely személyek közreműködésével előkészítésre került az ajánlati
felhívás és az előzetes tájékoztató.
A Bírálóbizottság 2020. március 12-én tartja ülését, melyen tárgyalja az ajánlati felhívást.
Amennyiben a Konzorcium nevében, a közbeszerzési eljárás lefolytatásában eljáró, döntést hozó Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága jóváhagyja az
előterjesztés mellékletét képező dokumentumokat, úgy Dr Varga Imre intézkedik az eljárást megindító felhívás
közzétételéről.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy fentiek figyelembe vételével hozza meg döntését!

Döntési javaslat
"Ajánlattételi felhívás elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel,
névszerinti (nyílt) szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság jóváhagyja a „Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2020. évben a Körös-völgyi
Konzorcium tagtelepülései részére” elnevezésű közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és dokumentációját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (
hirdetménnyel induló) - EKR000240572020
E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Szúnyoggyérítési feladatok 2020

Ajánlatkérő
neve:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Ajánlati felhívás
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Postai cím:

Selyem Út 124

Város:

Gyomaendrőd

HU332

NUTS-kód:

E-mail:

Postai irányítószám:

Toldi

Kapcsolattartó személy:
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Telefon:

EKRSZ_
15090515

Nemzeti azonosítószám

5500

Ország:

Magyarország

Balázs
+36 66386122

Fax:

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
58102901

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.gyomaendrod.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Igen

Hivatalos név:

Szarvas Város Önkormányzata

Postai cím:

Szabadság Út 36

Város:

Szarvas

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

hivatal@szarvas.eu

NUTS-kód:

HU332

Postai irányítószám:

Babák
Telefon:

5540

Ország:

Magyarország

Mihály
+36 66311122

Fax:

Internetcím(ek)

EKR000240572020

2020.03.10 15:03:30

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.szarvas.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Sarkad

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

EKRSZ_
80949006

Nemzeti azonosítószám

Kossuth Lajos Utca 27

Postai cím:
Város:

Sarkad Város Önkormányzata

NUTS-kód:

HU332

Dr.

Mokán

titkarsag@sarkad.hu

Telefon:

Postai irányítószám:

5720

Ország:

Magyarország

István
+36 66585710

Fax:

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
64095462

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.sarkad.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Orosháza Város Önkormányzata

Postai cím:

Szabadság Tér 4-6.

Város:

Orosháza

HU332

NUTS-kód:

Dávid

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

varoshaza@oroshaza.hu

Telefon:

5900

Ország:

Magyarország

Zoltán
+36 68413022

Fax:

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
10934474

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.oroshaza.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Mezőberény Város Önkormányzata

Postai cím:

Kossuth Lajos Tér 1

Város:

Mezőberény

HU332

NUTS-kód:

Siklósi

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

info@mezobereny.hu

Telefon:

5650

Ország:

Magyarország

István
+36 66515515

Fax:

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
16840306

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.mezobereny.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Mezőtúr Város Önkormányzata

Postai cím:

Kossuth Lajos Tér 1.

Város:

Mezőtúr

Kapcsolattartó személy:

EKR000240572020

NUTS-kód:

HU332
Herczeg

Postai irányítószám:
Zsolt

5400

Ország:

Magyarország

E-mail:

pm@mezotur.hu

Telefon:

+36 66551902

Fax:

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
25639856

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

https://mezotur.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Kossuth Lajos Tér 7.

Postai cím:
Város:

Köröstarcsa Község Önkormányzata

Köröstarcsa

HU332

NUTS-kód:

Lipcsei

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

onkormanyzat@korostarcsa.hu

Telefon:

5622

Ország:

Magyarország

Zoltán
+36 666480211

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://www.korostarcsa.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Ecsegfalva Község Önkormányzata

Postai cím:

Fő Út 67.

Város:

Ecsegfalva

HU332

NUTS-kód:

E-mail:

Postai irányítószám:

Galambos

Kapcsolattartó személy:
titkarsag@ecsegfalva.hu

EKRSZ_
67558302

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

5515

Ország:

Magyarország

István
+36 66487100

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://www.ecsegfalva.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Dévaványa Város Önkormányzata

Postai cím:

Hősök Tere 1.

Város:

Dévaványa

HU332

NUTS-kód:

E-mail:

Postai irányítószám:

Valánszki

Kapcsolattartó személy:
onkormanyzat@devavanya.hu

EKRSZ_
62388104

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

5510

Ország:

Miklós

Róbert

+36 66483100

Fax:

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
38488450

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

https://devavanya.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)
Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Nem

Hivatalos név:

Békésszentandrás Nagyközség
Önkormányzata

Postai cím:

Hősök Tere 1.

EKR000240572020

Magyarország

Város:

Békésszentandrás

NUTS-kód:

HU332
Sinka

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

titkarsag@bekeszentandras.hu

Telefon:

5561

Ország:

Magyarország

Imre
+36 66218344

Fax:

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
26469094

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.bszta.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Hősök Tere 4-5

Postai cím:
Város:

Kondoros Város Önkormányzata

Kondoros

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ribárszki

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU332

polhi@kondoros.hu

Telefon:

5553

Ország:

Magyarország

Péter
+36 66589300

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

https://www.kondoros.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Dr. Varga Imre

Postai cím:

Kinizsi Utca 13

Város:

Békéscsaba

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

EKRSZ_
20543886

Nemzeti azonosítószám

NUTS-kód:

HU332

Dr.

Varga

iroda@drvargaimre.hu

Telefon:

Postai irányítószám:

5600

Ország:

Magyarország

Imre
+36 66444568

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.gyomaendrod.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Igen

Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

Nem

Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő:

Igen

Ajánlatkérő neve:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre:

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Kommunikáció
Igen

EKR000240572020

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő
címen:
Nem

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:
További információ a következő helyről érhető el:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000240572020/reszletek

További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím:

Igen

másik cím: (adjon meg másik címet)

Nem

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan:

Igen

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000240572020/reszletek
Igen

a fent említett címre:
a következő címre: (adjon meg másik címet)

Nem

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan
hozzáférhetők:

Nem

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.5) Fő tevékenység
Fő tevékenység:

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Hivatkozási szám:

Szúnyoggyérítési feladatok 2020
EKR000240572020

II.1.2) Fő CPV-kód:
90670000-4

II.1.3) A szerződés típusa:

Szolgáltatás megrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
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. Az egyes részek esetében az elvégzendő irtási
feladatok típusa(i) (légi biológiai, földi biológiai, földi kémiai) és mennyisége(i) eltérő(ek).
II.1.5) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

HUF

(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 vonatkozó információk
Részajánlat tételre lehetőség van

Igen

Ajánlatok benyújthatók

valamennyi részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

EKR000240572020

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Rész száma, elnevezése:
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
90670000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU332 Békés

Gyomaendrőd Város Közigazgatási területe

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Földi kémiai gyérítés, ULV technológia: 1 020 ha Földi kémiai gyérítés, melegköd képzési technológia: 410 ha
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Nem

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés
Ajánlati ár (összesen nettó Ft)
II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

2020.04.21

A szerződés meghosszabbítható

Nem

-

2020.12.31

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Igen

Opciók leírása:
Légi biológiai gyérítés: 549 ha Légi biológiai gyérítés (más területen): 300 ha Földi biológiai gyérítés: 33 ha Földi kémiai gyérítés, ULV

EKR000240572020

technológia: 2 040 ha Földi kémiai gyérítés, melegköd képzési technológia: 820 ha
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.2.1) Rész száma, elnevezése:

2 - Szúnyoggyérítési feladatok 2020 Szarvas Város

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
90670000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU332 Békés

Szarvas Város Közigazgatási területe

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Földi kémiai gyérítés, ULV technológia: 1100 ha Földi kémiai gyérítés, melegköd képzési technológia: 400 ha
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Nem

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés
Ajánlati ár (összesen nettó Ft)
II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

2020.04.21

A szerződés meghosszabbítható

Nem

-

2020.12.31

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
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II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Igen

Opciók:
Opciók leírása:

Légi biológiai gyérítés: 400 ha Légi biológiai gyérítés (más területen): 400 ha Földi kémiai gyérítés, ULV technológia: 6600 ha Földi
kémiai gyérítés, melegköd képzési technológia: 2400 ha
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.2.1) Rész száma, elnevezése:

3 - Szúnyoggyérítési feladatok 2020 Sarkad Város

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
90670000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU332 Békés

Sarkad Város közigazgatási területe

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Földi biológiai gyérítés: 13 ha Földi kémiai gyérítés, ULV technológia: 420 ha Földi kémiai gyérítés, melegköd képzési technológia:
200 ha
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Nem

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés
Ajánlati ár (összesen nettó Ft)
II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

2020.04.21

A szerződés meghosszabbítható

Nem

EKR000240572020

-

2020.12.31

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Igen

Opciók:
Opciók leírása:

Földi biológiai gyérítés: 26 ha Földi kémiai gyérítés, ULV technológia: 840 ha Földi kémiai gyérítés, melegköd képzési technológia:
400 ha
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.2.1) Rész száma, elnevezése:

4 - Szúnyoggyérítési feladatok 2020 Orosháza Város

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
90670000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU332 Békés

Orosháza Város Közigazgatási területe

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Légi biológiai gyérítés: 50 ha Földi kémiai gyérítés, ULV technológia: 1 400 ha Földi kémiai gyérítés, melegköd képzési technológia:
100 ha
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Nem

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés
Ajánlati ár (összesen nettó Ft)
II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
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rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

2020.04.21

A szerződés meghosszabbítható

Nem

-

2020.12.31

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Igen

Opciók:
Opciók leírása:

Légi biológiai gyérítés: 100 ha Földi kémiai gyérítés, ULV technológia: 2 800 ha Földi kémiai gyérítés, melegköd képzési technológia:
200 ha
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.2.1) Rész száma, elnevezése:

5 - Szúnyoggyérítési feladatok 2020 Mezőberény Város

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
90670000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU332 Békés

Mezőberény Város közigazgatási területe

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Légi biológiai gyérítés: 35 ha Földi kémiai gyérítés, ULV technológia: 600 ha Földi kémiai gyérítés, melegköd képzési technológia: 350
ha
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Nem

Költség szempont:

Nem

EKR000240572020

Igen

Ár szempont:

Igen

Megnevezés
Ajánlati ár (összesen nettó Ft)
II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:
2020.04.21

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

-

2020.12.31

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Igen

Opciók:
Opciók leírása:

Légi biológiai gyérítés: 70 ha Földi kémiai gyérítés, ULV technológia: 1 200 ha Földi kémiai gyérítés, melegköd képzési technológia:
700 ha
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.2.1) Rész száma, elnevezése:

6 - Szúnyoggyérítési feladatok 2020 Mezőtúr Város

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
90670000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU332 Békés

A teljesítés helye:

Mezőtúr Város Közigazgatási területe

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Légi biológiai gyérítés: 80 ha Földi kémiai gyérítés, ULV technológia: 1 100 ha Földi kémiai gyérítés, melegköd képzési technológia:
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200 ha
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Nem

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés
Ajánlati ár (összesen nettó Ft)
II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:
2020.04.21

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

-

2020.12.31

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Igen

Opciók:
Opciók leírása:

Légi biológiai gyérítés: 160 ha Földi kémiai gyérítés, ULV technológia: 2 200 ha Földi kémiai gyérítés, melegköd képzési technológia:
400 ha
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
II.2.13) További információ:

II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
90670000-4

II.2.3) A teljesítés helye:

EKR000240572020

7 - Szúnyoggyérítési feladatok 2020 Köröstarcsa Község

Nem

NUTS-kód:
HU332 Békés

Köröstarcsa Község Közigazgatási területe

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Légi biológiai gyérítés: 33 ha Földi biológiai gyérítés: 4 ha Földi kémiai gyérítés, ULV technológia: 220 ha Földi kémiai gyérítés,
melegköd képzési technológia: 220 ha
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Nem

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés
Ajánlati ár (összesen nettó Ft)
II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

2020.04.21

A szerződés meghosszabbítható

Nem

-

2020.12.31

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Igen

Opciók leírása:
Légi biológiai gyérítés: 66 ha Földi biológiai gyérítés: 8 ha Földi kémiai gyérítés, ULV technológia: 440 ha Földi kémiai gyérítés,
melegköd képzési technológia: 440 ha
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
II.2.13) További információ:

EKR000240572020

Nem

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

8 - Szúnyoggyérítési feladatok 2020 Ecsegfalva Község

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
90670000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU332 Békés

Ecsegfalva Község Közigazgatási területe

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Földi biológiai gyérítés: 4,5 ha Földi kémiai gyérítés, ULV technológia: 200 ha Földi kémiai gyérítés, melegköd képzési technológia:
150 ha
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:
Költség szempont:
Ár szempont:

Nem
Nem
Igen

Megnevezés
Ajánlati ár (összesen nettó Ft)
II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

2020.04.21

A szerződés meghosszabbítható

Nem

-

2020.12.31

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Igen

Opciók leírása:
Földi biológiai gyérítés: 9 ha Földi kémiai gyérítés, ULV technológia: 400 ha Földi kémiai gyérítés, melegköd képzési technológia: 300
ha
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
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Nem

tartalmazniuk
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.2.1) Rész száma, elnevezése:
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
90670000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU332 Békés

Dévaványa Város Közigazgatási területe

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Földi biológiai gyérítés: 2 ha Földi kémiai gyérítés, ULV technológia: 600 ha Földi kémiai gyérítés, melegköd képzési technológia: 300
ha
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:
Költség szempont:
Ár szempont:

Nem
Nem
Igen

Megnevezés
Ajánlati ár (összesen nettó Ft)
II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

2020.04.21

A szerződés meghosszabbítható

Nem

-

2020.12.31

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
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Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Igen

Opciók:
Opciók leírása:

Földi biológiai gyérítés: 4 ha Földi kémiai gyérítés, ULV technológia: 1 200 ha Földi kémiai gyérítés, melegköd képzési technológia:
600 ha
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.2.1) Rész száma, elnevezése:
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
90670000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU332 Békés

Békésszentandrás Nagyközség Közigazgatási területe

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Földi kémiai gyérítés, ULV technológia: 485 ha Földi kémiai gyérítés, melegköd képzési technológia: 150 ha
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Nem

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés
Ajánlati ár (összesen nettó Ft)
II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

2020.04.21

A szerződés meghosszabbítható

Nem

-

2020.12.31

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
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vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Igen

Opciók:
Opciók leírása:

Légi biológiai gyérítés: 558 ha Légi biológiai gyérítés: 330 ha Földi kémiai gyérítés, ULV technológia: 970 ha Földi kémiai gyérítés,
melegköd képzési technológia: 300 ha
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.2.1) Rész száma, elnevezése:
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
90670000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU332 Békés

Kondoros Város Közigazgatási területe

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Földi biológiai gyérítés: 8 ha Földi kémiai gyérítés, ULV technológia: 300 ha Földi kémiai gyérítés, melegköd képzési technológia: 80
ha
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Nem

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés
Ajánlati ár (összesen nettó Ft)
II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
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vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

2020.04.21

A szerződés meghosszabbítható

Nem

-

2020.12.31

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Igen

Opciók leírása:
Földi biológiai gyérítés: 16 ha Földi kémiai gyérítés, ULV technológia: 600 ha Földi kémiai gyérítés, melegköd képzési technológia:
160 ha
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:

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 g)-k), m) és q) 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:
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján előírja, hogy a Kbt. 114. §-a szerinti bírálat keretében a kizáró okok tekintetében a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban kötelesek benyújtani. A Kbt. 62. §
(1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan ajánlattevőknek 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 g)-k), m) és q) 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. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata
nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kb. 69. (11a) bekezdésében, valamint a 35. § (2a) bekezdésben foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

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 gázmester(eke)t, valamint a légijármű-vezető(ke)t.
Csatolandó a végzettségek és jogosítványok másolata. M.2. Valamennyi rész esetében az Alkr. 21. § (3) i) pontja alapján Ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló műszaki-technikai felszereltségéről, olyan részletezettséggel, melyből a
minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megismerhető. Csatolandók továbbá az érvényes ITM engedélyek (légi
tevékenységi engedély, érvényes légi jármű alkalmassági bizonyítvány). 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 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 szolgáltatás tárgyát
és mennyiségét oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen, a szolgáltatás megkezdésének és szerződésszerű teljesítésének időpontját (év/hó/nap bontásban) - továbbá nyilatkozni szükséges arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az M.3. pont esetét az Alkr. 23. §-a szerint az ajánlattevő,
illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással
lehet igazolni. --------------------------------- Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján előírja, hogy a Kbt. 114. §-a szerinti bírálat
keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban kötelesek benyújtani. 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 vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is
támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben vagy
más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M.1. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik légijármű vezető képesítéssel, és a szerződés teljesítésében résztvevő
repülőgéptípusra érvényes szakszolgálati engedéllyel rendelkező szakemberrel, az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint
gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 2. § 10. pontja szerinti egészségügyi
gázmesterrel, valamint 16. pontja szerinti szakképzett személlyel, az alábbi létszámban (a szakemberek között átfedés megengedett):
1. rész: 1 fő légijármű vezető, 1 fő gázmester, 3 fő szakképzett személy 2.r.: 1 fő légijármű vezető, 1 fő gázmester, 4 fő szakképzett
személy 3.r.: 2 fő szakképzett személy 4.r.: 1 fő légijármű vezető, 1 fő gázmester, 4 fő szakképzett személy 5.r.: 1 fő légijármű vezető,
1 fő gázmester, 3 fő szakképzett személy 6.r.: 1 fő légijármű vezető, 1 fő gázmester, 4 fő szakképzett személy 7.r.: 1 fő légijármű
vezető, 1 fő gázmester, 2 fő szakképzett személy 8.r.: 2 fő szakképzett személy 9.r.: 3 fő szakképzett személy 10.r.: 1 fő légijármű
vezető, 1 fő gázmester, 2 fő szakképzett személy 11.r.: 2 fő szakképzett személy --- M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem
rendelkezik az alábbi számú magasnyomású permetező berendezéssel, valamint olyan légi járművel, amely biológiai szúnyogirtásra
alkalmas berendezéssel (ULV és granulátum szóró) és GPS alapú repülési adatrögzítővel felszerelt, és érvényes ITM engedélyekkel (
Légi tevékenységi engedély, érvényes légi jármű alkalmassági bizonyítvány) rendelkezik. Alkalmatlan az ajánlattevő továbbá, ha nem
rendelkezik az alábbi számú melegködös és földi ULV berendezéssel és az ezekhez szükséges platós terepjáróval vagy
kistehergépkocsival, melyek GPS alapú adatrögzítővel felszereltek. 1. rész: 1 db légi jármű, 1 db magasnyomású permetező
berendezés, 2 db földi ULV berendezés, 1 db földi melegköd-képző berendezés, 3 db platós terepjáró v. platós kistehergépkocsi 2.r.: 1
db légi jármű, 3 db földi ULV berendezés, 1 db földi melegköd-képző berendezés, 4 db platós terepjáró v. platós kistehergépkocsi 3.r.:
1 db magasnyomású permetező berendezés, 1 db földi ULV berendezés, 1 db földi melegköd-képző berendezés, 2 db platós terepjáró v
. platós kistehergépkocsi 4.r.: 1 db légi jármű, 3 db földi ULV berendezés, 1 db földi melegköd-képző berendezés, 4 db platós terepjáró
v. platós kistehergépkocsi 5.r.: 1 db légi jármű, 2 db földi ULV berendezés, 1 db földi melegköd-képző berendezés, 3 db platós
terepjáró v. platós kistehergépkocsi 6.r.: 1 db légi jármű, 3 db földi ULV berendezés, 1 db földi melegköd-képző berendezés, 4 db
platós terepjáró v. platós kistehergépkocsi 7.r.: 1 db légi jármű, 1 db magasnyomású permetező berendezés, 1 db földi ULV
berendezés, 1 db földi melegköd-képző berendezés, 2 db platós terepjáró v. platós kistehergépkocsi 8.r.: 1 db magasnyomású
permetező berendezés, 1 db földi ULV berendezés, 1 db földi melegköd-képző berendezés, 2 db platós terepjáró v. platós
kistehergépkocsi 9.r.: 1 db magasnyomású permetező berendezés, 2 db földi ULV berendezés, 1 db földi melegköd-képző berendezés,
3 db platós terepjáró v. platós kistehergépkocsi 10.r.: 1 db légi jármű, 1 db földi ULV berendezés, 1 db földi melegköd-képző
berendezés, 2 db platós terepjáró v. platós kistehergépkocsi 11.r.: 1 db légi jármű, 1 db földi ULV berendezés, 1 db földi
melegköd-képző berendezés, 2 db platós terepjáró v. platós kistehergépkocsi --- M.3. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik
összesen az adott rész vonatkozásában az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 3 évben a II.2.4.,
valamint a II.2.10. pontban meghatározott mennyiségek együttes értékének 70%-át elérő biológiai szúnyoglárvairtás és/vagy kémiai
szúnyoggyérítés referenciával. Az alkalmasság igazolható bármely, az adott rész vonatkozásában releváns egy vagy több kezelési
módról szóló egy vagy több referenciával is. (pl.: az 1. rész esetében 5172 ha 70%-át, azaz összesen 3620 ha biológiai
szúnyoglárvairtás és/vagy kémiai szúnyoggyérítés referenciát szükséges igazolni a következő kezelési módok bármelyikével, vagy azok
bármely kombinációjával: légi biológiai gyérítés, földi biológiai gyérítés, földi kémiai gyérítés, melegköd képzési technológia, földi
kémiai gyérítés, ULV technológia) --- Több részre történő ajánlattétel esetén az ajánlattal érintett részekre vonatkozó
minimumfeltételek közül annak kell megfelelni, amelyik a legszigorúbb.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
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III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy Nem
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
Nem

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

Nem

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:

Ajánlatkérő a Kbt. 134. §-a szerinti biztosítékot nem ír elő. A Ptk. Hatodik Könyv XXVI. Fejezetében szabályozott szerződést megerősítő
biztosítékokra vonatkozó előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
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. Az ajánlattétel, a szerződés és a
kifizetések pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor a
pénzt a jogosult fizetési számláján a jogosult számlavezető bankja jóváírta vagy azt jóvá kellett volna írnia. (Ptk. 6:42. § (2) bek.)
További feltételek a közbeszerzési dokumentumokban.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg, ill. nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását. (Kbt. 35. § (9) bek.)

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

Igen

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

Igen

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem
Nem

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
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csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje
oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

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, helyi idő:

2020.03.30

09:00

óra/perc

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum:
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

30

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2020.03.30

Hely:

EKR

11:00

óra/perc

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

Nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik:

Nem

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

Nem

A fizetés elektronikus úton történik:

Nem

VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő
lejártát követően következik be.
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Nem

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

Nem

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.

Nem

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

A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
Korlátozás nélkül.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

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:
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

Nem

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.

Nem

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján –
az ajánlatok értékelését követően végzi el.

Nem

VI.3.12) További információk:
1. 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 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. 2. 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. 3. Ajánlatkérő nem alkalmazza
a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 4. A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell az EKR rendszerben megadott
minta szerinti felolvasólapot, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. 5. Ajánlatkérő az Alkr. 30. § (
4) bekezdésében foglaltak értelmében nyilatkozik, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők szerződés teljesítésére való
alkalmasságának feltételeit és igazolását az Alkr. 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest
szigorúbban határozta meg az előírt alkalmassági feltételek vonatkozásában. 6. Ajánlatkérő nevében eljár: dr. Varga Imre FAKSZ 5600
Békéscsaba, Kinizsi u. 13., Tel.: +36 66444568; E-mail: iroda@drvargaimre.hu, Lajstromszám: 00449 7. A vonatkozó törvényi,
rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: - 16/2017. (VIII. 7.) EMMI 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.

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
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(A rendszer automatikusan tölti)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
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KÖZBESZERZÉSI
DOKUMENTUMOK
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
„Szúnyoggyérítési feladatok 2020”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
„Szúnyoggyérítési feladatok 2020”
Kbt. Harmadik Része szerinti uniós értékhatár alatti nemzeti eljárásrendben a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja
alkalmazásával lefolytatott eljárás

I. Útmutató
a
Gyomaendrőd Város Önkormányzata ajánlatkérő
„Szúnyoggyérítési feladatok 2020”
tárgyú,
a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 112. § (1)
bekezdés b) pontjában rögzített feltétel fennállása alapján megindított nyílt, nemzeti
közbeszerzési eljáráshoz
1.

Az eljárás általános feltételei

1.1. Tárgyi közbeszerzési eljárás esetében ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás (a
továbbiakban: „Felhívás”) 1. pontjában meghatározott szervezet (a továbbiakban:
„Ajánlatkérő”).
1.2. Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a Kbt. előírásai
szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített Felhívás és egyéb közbeszerzési
dokumentumok (a továbbiakban: „Dokumentáció”) összes feltételét az ajánlattétel
kizárólagos alapjául, lemondva saját szerződéses feltételeinek érvényesítéséről.
1.3. Ajánlatkérő rögzíti, hogy mind a Felhívás, mind a Dokumentáció vonatkozásában a Kbt.
rendelkezései az irányadóak. Amennyiben ellentmondás található tárgyi közbeszerzési
eljárás vonatkozásában készült iratanyagok tartalma között, úgy elsősorban a Kbt.,
másodsorban a Felhívás, harmadsorban pedig a Dokumentáció rendelkezéseit kell
irányadónak tekinteni.
1.4. A teljesítésnek teljes mértékben meg kell felelnie a Felhívásban és a Dokumentációban
megadott feltételeknek.
1.5. Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a Dokumentációban
megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az ajánlattevő
kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után:
- ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött
határidőkre, vagy
- ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg a
Dokumentációban megadott minden követelménynek.
1.6. Ajánlatkérő tárgyi Dokumentációt az ajánlattétel elősegítése érdekében készítette.
1.7. Ajánlatkérő megkéri az ajánlattevőket, hogy az EKR rendszerben rögzített, valamint a
jelen Dokumentáció mellékleteként átadott nyilatkozatminták és iratminták
alkalmazásával készítsék el ajánlatukat.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata
„Szúnyoggyérítési feladatok 2020”
Kbt. Harmadik Része szerinti uniós értékhatár alatti nemzeti eljárásrendben a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja
alkalmazásával lefolytatott eljárás

1.8. Ajánlatkérő fentiekre való tekintettel fokozottan felhívja a figyelmet arra, hogy az
ajánlattevők által benyújtott nyilatkozat tartalmáért az ajánlattevők felelősek.
2.

Kommunikáció

2.1. A közbeszerzési eljárásban a kommunikáció a Kbt. 40. § (1) bekezdésének, valamint a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) 2. § (1)
bekezdésének megfelelően elektronikus úton, az elektronikus közbeszerzési rendszerben
(a továbbiakban: EKR) történik.
2.2. Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a Felhívásban és a
Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban, az EKR rendszeren keresztül
kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől az ajánlattételi határidő
lejárta előtt. Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben
megküldésre kerüljön.
A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők azonos feltételek mellett kapják meg az EKR
rendszeren keresztül.
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik
munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az
ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz.
3.

Teljesség és pontosság

3.1. Az ajánlattevő felelős azért, hogy átvételkor és a közbeszerzési dokumentumok
elektronikus elérése során ellenőrizze a közbeszerzési dokumentumok tartalmának
teljességét.
3.2. Az Ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az
ajánlattevő elmulasztotta a közbeszerzési dokumentumok valamely részének elérését.

4.

Ajánlattétel költségei

4.1. Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az
ajánlattevőt terheli.
5.

Ajánlati kötöttség

5.1. A Felhívás IV.2.5. pontjában meghatározottak szerint.
5.2. Az ajánlattevő a Felhívás IV.2.5. pontjában megadott időtartam lejártáig kötve van
ajánlatához, figyelembe véve a Kbt. ajánlati kötöttséggel kapcsolatos egyéb
rendelkezéseit is.
6.

Tájékoztatás

6.1. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1)-(2) bekezdés szerinti
nyilatkozatait.
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6.2. A nyilatkozat kitöltésének elősegítéséhez, az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket,
hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerint tényleges tulajdonosnak minősül:
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a
szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik,
vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság,
amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi
előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó
befolyással rendelkezik,
c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak,
vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy
ügyfél tevékenysége felett,
d) alapítványok esetében az a természetes személy,
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha
a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a
kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az
alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány
képviseletében eljár,
e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében
ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
eb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint
annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá
ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést,
irányítást gyakorol, továbbá
f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.
6.3. Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől a környezetvédelmi, szociális és
munkajogi követelményekről tájékoztatás kérhető:
-

-

-

Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya, 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.
Tel: 66/529-440, Fax: 66/529-467, E-mail: bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu bekeskh-mmszsz-mv@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
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-

-

-

-

7.

-

-

-

8.

Főfelügyelőség jogutódjai a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 22. §-ában
meghatározottak szerint
Egészségvédelem: EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárság Székhely: 1097
Budapest, Albert Flórián 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
Foglalkoztatáspolitika: Nemzetgazdasági Minisztérium, Székhely: 1051 Budapest,
József nádor tér 2-4., Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481., Telefax: +36-1-7950716, Ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1-795-5010, Ügyfélszolgálat e-mail:
ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 1723., Levelezési cím:1590 Budapest, Pf. 95, Tel.: +36-1-301-2900, Fax: +36-1-3012903, Zöld szám: +36 80 204-258, Honlap: www.mbfh.hu A területileg illetékes
bányakapitányságok elérhetősége a www.mbfh.hu internetcímen található.
Közös ajánlattétel
Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők kötelesek becsatolni azt az összes érintett
ajánlattevő által aláírt együttműködési megállapodást is, amely tartalmazza:
az ajánlattevők adatait (név, székhely),
a közös ajánlattételt vezető ajánlattevő megnevezését és a közös ajánlattétel
képviseletére történő meghatalmazását, figyelemmel a Kbt. 35. § (2a) bekezdésének
rendelkezéseire is (a meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők
vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás
tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes
közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat),
az ajánlattevők közötti együttműködés szabályait, a feladatmegosztást,
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért
egyetemleges felelősséget vállalnak.
a közös ajánlattételt létrehozó szerződés az ajánlat benyújtásának napján érvényes és
hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ
felfüggesztő, hatályba léptető, illetve bontó feltételtől, valamint harmadik személy vagy
hatóság jóváhagyásától,
nyertesség esetén a közös ajánlattételt létrehozó szerződésnek érvényesnek kell lenni a
szerződésből fakadó valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítéséig.
Ajánlati ár
Az ajánlati árat nettó forintban kell megadni. Az ajánlatkérő által kiadott árazatlan
költségvetési kiírást ki kell tölteni, és azt az ajánlathoz csatolni kell excel
fájlformátumban.
Az ajánlati árat részenként kell megadni úgy, hogy a felolvasólapon a „Nettó
mindösszesen” sorban szereplő árat kell feltüntetni.
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Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen
formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő
kockázatot és hasznot is.
Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés
valutaneme is csak ez lehet.
9.

Az ajánlatok benyújtása
Az ajánlatokat kizárólag az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani.

10.

Az ajánlatok bírálata
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. §
(2) bekezdés a) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legalacsonyabb ár alapján
értékeli.
Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként értékeli, és részenként hirdet nyertest, valamint
részenként köt szerződést.

11.

A Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jegyzéket az alábbi felsorolás tartalmazza.

Dokumentum megnevezése

Tartalmi követelmény

Formai
követelmény

Felolvasólap

EKR űrlap

EKR kitöltés

1. Általános jellegű dokumentumok
nyilatkozat a Kbt. 66. § (2)
bekezdés alapján

EKR űrlap

EKR kitöltés

részletes
árajánlat
(az
ajánlattal érintett rész(ek)
vonatkozásában kitöltve

a
kiadott
árazatlan
költségvetés szerint

Excel formátumban

nyilatkozat folyamatban levő
változásbejegyzési eljárásról

EKR űrlap

EKR kitöltés

2. Kizáró okok fenn nem állásának igazolása

nyilatkozat kizáró
tekintetében

okok

EKR űrlap

EKR kitöltés

nyilatkozat a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontja
tekintetében

EKR űrlap

EKR kitöltés
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Dokumentum megnevezése

Tartalmi követelmény

Formai
követelmény

nyilatkozat kizáró okokról az
és
a
alvállalkozók
kapacitásait
rendelkezésre
bocsátó
szervezetek
vonatkozásában

EKR űrlap

EKR kitöltés

3. Alkalmasság igazolásával kapcsolatos iratok (a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján
az ajánlathoz kell csatolni)
Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7)
bekezdése vonatkozásában

EKR űrlap

EKR kitöltés

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva,
szkennelve, pdf
formátumban

a 321/2015. (X.30.) Korm.
r. 23. §-ban foglaltak szerint

cégszerűen aláírva,
szkennelve, pdf
formátumban

EKR űrlap

EKR kitöltés

szakemberek végzettségét
igazoló bizonyítványok,
jogosítványok másolata

Felhívás III.1.3) M.1. pontja
szerint

aláírva, szkennelve,
pdf formátumban

Nyilatkozat műszaki
felszereltségről

Felhívás III.1.3) M.2. pontja
szerint

aláírva, szkennelve,
pdf formátumban

ITM engedélyek

légi tevékenységi
engedély, érvényes légi
jármű alkalmassági
bizonyítvány

Referenciák ismertetése

Referenciák igazolása
(adott esetben)
nyilatkozat szakemberekről

szkennelve, pdf
formátumban

4. Egyéb iratok

aláírási címpéldány,
aláírás-minta

ill.

azon cégjegyzésre jogosult
képviselőé, aki az ajánlatot
aláírja,
vagy
annak
aláírására meghatalmazást
ad
(ajánlattevő / igénybe
venni kívánt alvállalkozója
/ erőforrást, kapacitást
nyújtó
szervezete
vonatkozásában)

szkennelve,
formátumban

pdf
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Az ajánlatok benyújtása és felbontása:
Az ajánlatokat az EKR rendszerben kell benyújtani. Az ajánlatok bontását – a határidő
lejártának időpontjáig elektronikusan beérkezett ajánlatokat – az EKR végzi a határidő lejártát
követő 2 órával később úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatokat az ajánlatkérő számára
hozzáférhetővé teszi.
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III.
NYILATKOZAT- és IRATMINTÁK

Ajánlatkérő megkéri az ajánlattevőket, hogy – amennyiben iratminta az EKR rendszerben az
adott nyilatkozat vonatkozásában nem áll rendelkezésre – a jelen nyilatkozatminták és
iratminták alkalmazásával készítsék el ajánlatukat.

9

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
„Szúnyoggyérítési feladatok 2020”
Kbt. Harmadik Része szerinti uniós értékhatár alatti nemzeti eljárásrendben a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja
alkalmazásával lefolytatott eljárás
1. sz. minta

Referenciák ismertetése
Alulírott ………………………………………………………..................................………..
(képviselő
neve)
mint
a(z)
………………………………….
………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) Ajánlattevő
képviselője a fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárás során a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 21. § (3) a) pontja alapján kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívás
megküldésétől visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásai az alábbiak voltak:
A teljesítés helye és A
ideje

(kezdő

befejező

szerződést

kötő A szolgáltatás tárgya

és másik fél megnevezése

A

szolgáltatás

mennyisége

időpontja (név, cím)

év/hó/nap)

Kijelentem, hogy a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatban a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt.

Kelt:

………..……………….
cégszerű aláírás
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Vállalkozási Szerződés
TERVEZET
Amely létrejött egyrészről …………………………… Önkormányzata (székhely:
…………………………………, képviseli: ………………………… polgármester), mint
Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről:
Cég megnevezése:
Székhelye:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviselő:
mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) (ketten együtt a továbbiakban: Felek/Szerződő
felek) között az alulírott napon, és helyen a következő feltételek mellett:
Preambulum
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
112. § (1) bekezdés b) pontja alapján „Szúnyoggyérítési feladatok 2020” elnevezésű,
Gyomaendrőd Város Önkormányzata gesztorságával lebonyolított eljárás eredményeként
kerül megkötésre.
A közbeszerzési eljárás azonosító száma: EKR000240572020
I.
Szerződés tárgya
1. A jelen vállalkozói szerződés tárgya: Biológiai és kémiai csípőszúnyog lárva, illetve
imágóirtás komplex elvégzése ……………………… közigazgatási területén, a 2020.
évben.
2. A felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozói szerződés alapján a Vállalkozó köteles a
fenti pontban meghatározott tárgyú szolgáltatás teljesítésére, Megrendelő pedig a teljesített és
szerződésszerűen felajánlott szolgáltatás átvételére, valamint a vállalkozó díj megfizetésére.
II.
A felek együttműködése
3. Vállalkozó a csípőszúnyog ártalom visszaszorítása érdekében a Preambulumban
meghatározott közbeszerzési eljárás műszaki leírása, valamint a Vállalkozónak a
közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata szerinti technológiát köteles alkalmazni.
4. A védekezések konkrét időpontját, az alkalmazandó gyérítési módot (technológiát) a
gyérítésben bevont területeket és azok nagyságát – az árvaszúnyogok rajzásának
figyelembevételével – a Megrendelő által megbízott szakértő, illetve a szakértői csoport - a
közbeszerzési eljárásban kiadott műszaki leírás keretei között - írásban határozza meg, a
kezelést megelőző legalább négy nappal korábban.

1

A Vállalkozó az egyes védekezések előtt köteles egyeztetni a Megrendelő által megbízott
személlyel is a terület nagyságát, ami azonban nem lehet nagyobb, mint a közbeszerzési
dokumentációban meghatározott terület, figyelembe véve az opcionális részeket is.
5. A Vállalkozó részéről nyilatkozattételre jogosult képviselő:
neve:
Képesítése, munkaköre:
Címe:
Tel./fax száma:
A Megrendelő részéről nyilatkozattételre jogosult képviselő:
neve:
Képesítése, munkaköre:
Címe:
Tel./fax száma:
Kijelölt kapcsolattartó:
Neve:
Képesítése, munkaköre:
Címe:
Tel/fax száma:
A Megrendelő részéről megbízott szakértő:
neve:
Képesítése, munkaköre:
Címe:
Tel./fax száma:
6. A szúnyogok elleni irtószeres kezelések és az azokhoz kapcsolódó előkészítő munkák,
illetve kiegészítő tevékenységek során messzemenően figyelembe kell venni minden
biztonsági és munkavédelmi előírást, valamint a lakosság (és a haszonállatok, más hasznos
vagy közömbös szervezetek) egészségének és az élő környezet épségének a védelmét. Ezek
megtartása és megtartatása a Vállalkozó feladata. A teljesítés során a Vállalkozó csak
érvényes engedéllyel, illetve alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező anyagokat és
eszközöket alkalmazhat.
7. A munkavégzéshez szükséges engedélyeket, illetve szakhatósági engedélyeket a Vállalkozó
szerzi be, és biztosítja a tevékenység szakmai irányítását ellátó, érvényes egészségügyi,
gázmesteri szakképesítéssel rendelkező személyt.
8. A csípőszúnyog-gyérítési időpontok közhírré tétele a Megrendelő által meghatározott
módon a Vállalkozó feladata. A tájékoztatásnak tartalmazni kell a technológiát és az
alkalmazott irtószerek felsorolását, a gyérítés időpontját.
9. A Megrendelő nyilvántartásában szereplő méhészek írásbeli értesítése - a védekezés
időpontjáról, módjáról és a felhasznált irtószerekről - a Megrendelő feladata azzal, hogy a
Vállalkozó köteles olyan időpontban bejelenteni az egyes irtási időpontokat, hogy a
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Megrendelő képviselőjének megfelelő idő álljon rendelkezésre az írásbeli értesítés
kiküldésére. Amennyiben a Vállalkozó a fent meghatározottak szerint értesíti a Megrendelőt
és ennek ellenére a méhészek értesítése nem történik meg, úgy a bekövetkezett kárért az
Megrendelő felel. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelőt nem értesíti a kellő időben, az
emiatt bekövetkezett kárért a Vállalkozó felel.
10. A munkavégzés során a munkavédelem megszervezése, az óvórendszabályok és
egészségügyi rendszabályok megtartása a Vállalkozó feladata. A munkabaleset-és
környezetvédelmi előírások stb. be nem tartásából eredő károkért a Vállalkozó felel.
11. A védekezésbe bevont területre a bejutást a Megrendelő biztosítja.
III.
A szerződés teljesítése
12. A szerződés teljesítésének határideje: 2020. december 31.
13. A Vállalkozó jelen szerződést köteles az ajánlatában meghatározott tartalommal, I.
osztályú minőségben, a vállalt teljesítési határidőre teljeskörűen teljesíteni.
A szerződés teljesítése egyedi megrendelések útján történik. Az egyedi megrendeléseket
minden esetben előzetes egyeztetés előzi meg, a meghatározandó kezelést illetően.
14. A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet, vagy személy – a Vállalkozó illetve
megnevezett alvállalkozói – tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül
bármikor jogosult ellenőrizni.
A Vállalkozó az általa igénybevett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte
volna.
Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely anélkül
nem következett volna be.
A Vállalkozó Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján a szerződés teljesítésének időtartama alatt
köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt
vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott
alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett
alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó
nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
15. A felek megállapodnak abban, hogy a védekezés szakszerű, hatékony végrehajtását
minden kezelés után, illetve a védekezés során folyamatosan a megrendelő által megbízott
szakértő ellenőrzi a Megrendelő által meghatározott képviselő bevonásával. Minden
kezelésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely alapja a számla benyújtásának és
kiegyenlítésének.
Amennyiben a szakértő a védekezés eredményességét a jogszabályban előírt és a
gyakorlatban alkalmazott hatékonyság vizsgálati módszerek alkalmazásával 80% alatti
hatásfokon regisztrálja, a szúnyoggyérítést eredménytelennek minősíti és a Vállalkozó köteles
díjmentesen megismételni a kezelést a szakértő által rögzített időpontban.
A vállalt hatékonyság mértéke: 80 %.
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16. A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges hatóanyagok, szerek stb. biztosítása a Vállalkozó
kötelessége. Ettől eltérő anyagok felhasználására csak a megbízott szakértő előzetesen írásban
megadott hozzájárulása esetén kerülhet sor.
IV.
Vállalkozói díj és fizetési feltételek
17. A Megrendelő a jelen szerződés szerinti szolgáltatások ellenértékeként a Vállalkozónak
vállalkozói díjat fizet. A Vállalkozó a jelen pontban rögzített vállalkozási díjon túlmenően
semmilyen jogcímen nem jogosult a Megrendelőtől további díj, vagy költségtérítés
igénylésére.
A szerződés szerinti szúnyoggyérítés ellenszolgáltatásának díja:
2020. évre
a csípőszúnyog lárvák elleni légi biológiai védekezés
………,- Ft/ha/alkalom + ÁFA = ……….,- Ft/ha
a csípőszúnyog lárvák elleni földi biológiai védekezés
………,- Ft/ha/alkalom + ÁFA = ……….,- Ft/ha
a csípőszúnyog imágó gyérítés földi kémiai módszerrel (ULV technológia)
………,- Ft/ha/alkalom + ÁFA = ……….,- Ft/ha
a csípőszúnyog imágó gyérítés földi kémiai módszerrel (melegköd képzési technológia)
………,- Ft/ha/alkalom + ÁFA = ……….,- Ft/ha
A vállalkozói díj bontását és bruttó végösszegét a jelen szerződés mellékletét képező árajánlat
tartalmazza.
18. 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.
A Megrendelő a vállalkozói díjat a Vállalkozó által kiállított számlák alapján, azok
kézhezvételétől számított 30 napon belül a Vállalkozónak az …………………………-nál
vezetett ………………………………… számú számlájára történő átutalással fizeti meg.
A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor a Megrendelő bankja a Vállalkozó
számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.
Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a késedelem időtartamára a Ptk. 6:155. § szerinti
késedelmi kamat megfizetésére köteles.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdése szerint
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
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megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő
számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt
haladéktalanul értesíti.
19. A 15. pontban 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.
20. Hibás teljesítés, kötbér, kamat
Hibás teljesítés: 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 kötbérfizetési kötelezettség terheli
Megrendelővel szemben. A késedelmi kötbér mértéke: az adott kezelésre vonatkozó
részhatáridőt érintő késedelem esetén a nettó szerződéses ellenérték 1 %-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 10 (tíz) napot meghaladó
késedelem esetén tekinti meghiúsultnak a szerződés teljesítését. A meghiúsulási kötbér
mértéke a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 20 %-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.) 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott
mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
V.
Felelősség
21. Vállalkozó az általa tejesített szolgáltatásnak az egészségügyi, higiénés, környezetvédelmi
szempontokat figyelembe vevő minőségben történő teljesítéséért teljes körű kártérítési
felelősséggel tartozik a Megrendelővel szemben.
22. A Vállalkozó az általa biztosított szolgáltatás tejesítése során teljes körű kártérítési
felelősséggel tartozik Megrendelővel szemben az általa igénybe vett személyek által a
megrendelőnek okozott károkért.
VI.
A szerződés megszűnése
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A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján a Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. §
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) az ajánlattevő nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként
szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a
139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított
jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
(2) A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési
eljárásból.
(3) A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon –, ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
24. A kötelezettségszegésre alapított felmondási jogot az annak alapjául szolgáló ok
bekövetkezésétől számított 30 napon belül írásban lehet gyakorolni, oly módon, hogy a
felmondási idő a közléstől számított 30 nap.
25. A felmondási idő alatt a Vállalkozó köteles szerződési kötelezettségeinek maradéktalanul
eleget tenni. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a Vállalkozó költségére – egyéb
kártérítési igényének fenntartása mellett – harmadik személyt is igénybe vehet a szerződés
tárgyát képező feladatok ellátására.
VII.
Egyéb feltételek
26. Jelen szerződés csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásos formában a Kbt-ben
meghatározottak figyelembevételével módosítható.
27. Minden a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott
formában (levélben, e-mailben) kell történnie. Ezen értesítés hatálya a címzett általi
átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. Az adott félnek a nyilvános közhiteles
adatbázisban fellelhető székhelyére ajánlott küldeményként feladott levelet kézbesítettnek kell
tekinteni a postára adás időpontját követő ötödik munkanapon. Az e-mailben küldött
értesítéseket a felek a feladást követő napon kézbesítettnek tekintik.
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28. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton,
tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos
rendezés nem vezetett eredményre.
29. A felek jogvita esetén a Szarvasi Járásbíróság, amennyiben a Polgári Perrendtartás szerint
a per a törvényszéki hatáskörébe tartozna, a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét
ismerik el.
30. Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó vállalja, hogy
amennyiben e körben változás következik be, azt köteles a Megrendelőnek haladéktalanul
jelezni.
31. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb
kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
32. Jelen megállapodást a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után mint
akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.
Jelen szerződés mellékleteit képezik:
-

közbeszerzési dokumentumok
vállalkozó közbeszerzési ajánlata és annak mellékletei

………………….., 2020. ……………………...

…………………………………….
Megrendelő

………………………………
Vállalkozó
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