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Eljárást megindító felhívás kémiai és környezetkímélő biológiai
szúnyoggyérítés tárgyában

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/33
Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Hirdetmény típusa:
Eljárást megindító felhívás - 123. §/KÉ/2011.12.30
KÉ

Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2013.03.22.
Iktatószám: 3996/2013
CPV Kód: 90670000-4
Ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Teljesítés helye:

Sopron törzsterülete és a kapcsolódó
településrészek (Balf, Erdei iskola, Görbehalom,
Brennberg, Új-Hermes, Ó-Hermes,
Kőhida-Tómalom, Nyugat-Major) Fertőrákos,
Fertőboz, Fertőhomok, Fertőszéplak, Fertőd,
Hegykő, Hidegség községek

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2013.04.08.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások

4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén

 Árubeszerzés

x Szolgáltatás megrendelés

 Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Postai cím: Fő tér 1.

Város/Község: Sopron

Postai irányítószám: 9400

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Dr. Sárvári Szabolcs
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Telefon: 06-99/515211

E-mail: sarvari.szabolcs@sopron-ph.hu

Fax: +36 99320939

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

További információ a következő címen szerezhető be

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok a következő címen szerezhetők be (adott esetben)

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

 Központi szintű

 Közszolgáltató

x Regionális/helyi szintű

 Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

 Közjogi szervezet

 Egyéb

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

x Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

 Egyéb (nevezze meg):

 Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 Kikötői tevékenységek
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 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés, a szerződés tárgya, meghatározása:

Kémiai és környezetkímélő biológiai szúnyoggyérítés Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási
területének- és 7 Fertőparti település belterületi részei felett 2013-2017. közötti időszakban
vállalkozási szerződés keretében

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – árubeszerzés vagy
szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek)
tárgyának)

 Árubeszerzés

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

x Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma: 16

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

Sopron törzsterülete és a kapcsolódó településrészek (Balf, Erdei iskola, Görbehalom, Brennberg,
Új-Hermes, Ó-Hermes, Kőhida-Tómalom, Nyugat-Major)
Fertőrákos, Fertőboz, Fertőhomok, Fertőszéplak, Fertőd, Hegykő, Hidegség községek

NUTS-kód: HU221

II.1.3) A szerződés meghatározása/tárgya:

Kémiai és környezetkímélő biológiai szúnyoggyérítés Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási
területének- és 7 Fertőparti település belterületi részei felett 2013-2017. közötti időszakban
vállalkozási szerződés keretében

II.1.4) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90670000-4
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II.1.5) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)

igen

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

 egy részre

x egy vagy több részre

 valamennyi részre

II.1.6) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

1. rész: Kémiai szúnyoggyérítés Sopron közigazgatási területének- és 7 Fertőparti település 
belterületi részei felett 2013-2017. közötti időszakban 
A földi kémiai és vagy légi kémiai szúnyoggyérítés részletes meghatározása: 
A kezelést és annak módját az Ajánlatkérő által megbízott entmológus szakértő által meghatározott 
módon (technológia), a jelzett és az Önkormányzattal egyeztetett időpontban kell, illetve lehet 
elvégezni figyelemmel az időjárási viszonyokra. 
A szúnyoggyérítéshez szükséges vegyszer kijuttatása légi vagy földi járművel történjen. A 
pályázatban nevesíteni kell és csatolni szükséges a vegyszer alkalmazásának engedélyét az 
alkalmazható technológiai leírással együtt. 
A kémiai irtást, teljes fedettség biztosítása mellett az önkormányzat által a szerződéskötéssel 
egyidejűleg biztosított térképeken jelzett Sopron közigazgatási területe felett kell végezni. 
A vegyszer kijuttatásán kívül az Ajánlattevő feladatát képezi minden engedély (pl.: környezetvédelmi 
engedély a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága) beszerzése, minden közzététel (pl.: 
méhészek tájékoztatása, stb.) és minden egyéb szervezési feladat. A munka megkezdése előtt öt 
nappal az irtás időpontját közölni kell a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Városgazdálkodási Osztályával. 
Tel: 99/515-413, Fax: 99/515-244. 
A 2013.-2017. évekre tervezett kémiai szúnyoggyérítés a Fertő parti települések területén 
Települések Kémiai kezelés területe (ha)Kémiai kezelés gyakorisága/ év 
Fertőboz 13 3 
Fertőrákos 60 4 
Sopron 1900 5 
Fertőhomok 82 5 
Fertőd 210 4 
Fertőszéplak 119 5 
Hidegség 25 5 
Hegykő 134 5 
Összesen: 2543 
 
2. rész: Környezetkímélő biológiai szúnyoggyérítés Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási 
területének- és 7 Fertőparti település belterületi részei felett 2013-2017. közötti időszakban 
A szúnyoggyérítést az Ajánlatkérő által megbízott entmológus szakértő által jelzett és az 
Önkormányzattal egyeztetett időpontban kell, illetve lehet elvégezni figyelemmel az időjárási
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viszonyokra. 
Engedélyezett vegyszerek használata lehetséges, melyeket a pályázatban nevesíteni kell és
csatolni szükséges a vegyszer alkalmazásának engedélyét az alkalmazható technológiai leírással
együtt. 
A vegyszer kijuttatásán kívül az Ajánlattevő feladatát képezi minden engedély (pl.: környezetvédelmi
engedély, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága) beszerzése, minden közzététel (pl.:
méhészek tájékoztatása, .. stb.) és minden egyéb szervezési feladat. A munka megkezdése előtt öt
nappal az irtás időpontját közölni kell a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Osztályával. 
Tel: 99/515-413, FAX: 99/515-244. 
A 2013.-2017. évekre tervezett biológiai szúnyoggyérítés a Fertő parti települések területén 
 
Települések Biológiai kezelés területe(ha)Biológiai kezelés gyakorisága/ év 
Fertőboz 2 2 
Sopron 200 1 
Fertőhomok 10 2 
Hidegség 2 2 
Hegykő 15 2 
Összesen: 229 
 
Ajánlatkérő a meghatározott mennyiségektől mindkét rész vonatkozásában - 60%-al eltérhet. 
Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során lehetővé teszi Ajánlatkérő vagy az általa
megbízott rovarbiológus szakértő részére az ellenőrzést és mintavételezést, továbbá a
feladatellátás során vele szorosan együttműködik. 
Amennyiben a védekezés hatékonysága a Vállalkozó hibájából nem éri el a megkívánt minimum
80%-os értéket, akkor a szükséges területen díjmentesen pótirtást végez. 
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint a
dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)

Vételi jog (opció): nem

(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

A (tervezett) időtartam hónapban: 60 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)
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III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk

III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) Ajánlatkérő előír szerződést biztosító mellékkötelezettségeket: igen

igen válasz esetén:

Késedelmi kötbér: az egyes egyedi megrendelések nettó ellenértékének ajánlattevő által értékelési
szempontként megajánlott százaléka minden késedelemmel érintett huszonnégy (24) órát
követően. Hibás teljesítési kötbér: az egyes egyedi megrendelések nettó ellenértékének 10%-a
Meghiúsulási kötbér, mértéke 5.000.000,- Ft.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:

A Vállalkozó az egyes szúnyoggyérítési feladat teljesítését követően akkor nyújthatja be a
Megrendelő felé számláját, ha bizonyítani tudja a beavatkozás legalább 80 %-os hatékonyságát
bizonyító szakértői igazolást, ellenkező esetben a teljesítés nem tekinthető szerződésszerűnek.
Szerződésszerű teljesítést követően, az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti a Kbt.
130. § (3) bekezdés a) pontja, valamint a szerződésben foglaltak szerint. Megrendelő a kifizetéseket
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek figyelembe
vételével teljesíti.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

nem

igen válasz esetén:

III.1.4) Egyéb lényeges szerződéses feltételek:

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Kizáró okok

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: (Kötelező a Kbt. 56. § (1) k)
pont és (2) bekezdés szerinti kizáró ok)

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében rögzített kizáró okok
bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott
kizáró ok fennáll.
Ajánlattevőknek a Kbt. 122. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn
nem állásáról nyilatkozatát, valamint az 56. § (1) bekezdésének kc) pontjára vonatkozóan a külön
jogszabályban meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania.
Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt.
56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról.
Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 12. § -a szerinti
nyilatkozatát a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja tekintetében.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
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P.1.) Az ajánlathoz a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja alapján
csatolni kell az ajánlattevőnek a megelőző utolsó 2 naptári évből származó (2012, 2011),
közbeszerzés tárgya (1. rész: kémiai szúnyog gyérítési szolgáltatás, 2. rész: biológiai szúnyog
gyérítési szolgáltatás) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló
egyszerű nyilatkozatát Ft-ban kifejezve, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P.2) Az ajánlathoz a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének d) pontja alapján
csatolni kell az ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgyára vonatkozó érvényes szakmai
felelősségbiztosítás fennállásának igazolását a biztosító által kiállított eljárást megindító felhívás
feladását megelőző 30 napnál nem régebbi igazolás egyszerű másolati példányának csatolásával.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve
azon, gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó követelményeknek, amelyek értelemszerűen
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel
meg.
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), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is)
támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos
módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles
nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6)
bekezdése alapján az alábbiak szerint támaszkodhat.
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról
nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre
került, vagy
b) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – az a) pontban foglaltakon túl – akkor is,
ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet
vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más
biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben a megelőző kettő naptári évből
(2012, 2011) származó közbeszerzés tárgya (1. rész: kémiai szúnyog gyérítési szolgáltatás, 2. rész:
biológiai szúnyog gyérítési szolgáltatás) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított -
árbevételének összege összesen nem éri el az 1. rész vonatkozásában a nettó 30.000.000,- Ft, a 2.
rész vonatkozásában a nettó 1.500.000,- Ft értéket.

P.2) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik közbeszerzés
tárgyára vonatkozó érvényes szakmai felelősségbiztosítással, melynek kárfizetési limite évente
legalább 10.000.000,- Ft, káreseményenként pedig legalább 1.000.000,- Ft.
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III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M.1) Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) 
bekezdésének a) pontja szerint, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 
megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb szolgáltatás megrendeléseiről szóló nyilatkozatát, vagy a 
szerződést kötő másik fél által adott igazolást a Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerint. 
Az igazolásnak, vagy nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a Korm.rendelet 16. § (2) bekezdése 
szerinti adatokat, továbbá az alkalmasság megállapításához szükséges további adatokat (legalább 
a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, illetve a részéről információt ad személy 
elérhetősége, a szolgáltatás megrendelés tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege, nyilatkozni 
kell, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, a feladat rövid 
leírását, paramétereit az alkalmasság minimumkövetelményei szóhasználatának megfelelően. 
Ugyanaz a referencia mindkét rész vonatkozásában is bemutatható. 
 
 
 
 
 
 
M.2) Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell továbbá a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § 
(3) bekezdésének d) pontja alapján nyilatkozatát azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a 
megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt 
végzettség igazolására az Ajánlattevő csatolja a szakemberek aláírt szakmai önéletrajzát, illetve a 
végzettséget, képzettséget, jogosultságot igazoló okiratok másolatát. Az egészségügyi gázmester 
vonatkozásában az egészségügyi gázmester igazolvány egyszerű másolatát kell csatolni. 
A szakmai gyakorlat igazolására a szakember által aláírt szakmai önéletrajz szolgál. 
Csatolni kell a szakemberek nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlat keretében való 
bemutatásukról tudomásuk van, ehhez kifejezetten hozzájárulnak és készek a teljesítés során 
történő személyes közreműködésre. 
Ugyanaz a szakember mindkét rész vonatkozásában is bemutatható. 
M.3) Az ajánlattevőnek az 1. rész vonatkozásában az ajánlatához csatolnia kell a 310/2011 
Korm.rendelet 15.§ (3) bekezdés e) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, 
berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását. Ugyanaz a műszaki felszereltség mindkét rész 
vonatkozásában is bemutatható. 
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 
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), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) 
támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos 
módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles 
nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6)
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bekezdése alapján az alábbiak szerint támaszkodhat. 
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról
nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre
került, vagy 
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások
teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés
során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé
teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.) Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított megelőző 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik:
M.1.1) az 1. rész vonatkozásában összesen legalább 1000 ha területen végzett légi kémiai
szúnyoggyérítés tárgyú szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó referenciával
M.1.2) az 1. rész vonatkozásában összesen legalább 1000 ha területen végzett földi kémiai
szúnyoggyérítés tárgyú szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó referenciával
M.1.3) a 2. rész vonatkozásában összesen legalább 300 ha területen végzett légi biológiai
szúnyoglárva gyérítés tárgyú szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó referenciával
M.1.4) a 2. rész vonatkozásában összesen legalább 300 ha területen végzett földi biológiai
szúnyoglárva gyérítés tárgyú szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó referenciával
M.2) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:
M.2.1) mindkét rész vonatkozásában legalább 2 fő, egyenként legalább 5 éves, az I. rész
vonatkozásában légi kémiai, a II. rész vonatkozásában légi biológiai szúnyoggyérítési gyakorlattal
rendelkező szakemberrel.
M.2.2) mindkét rész vonatkozásában legalább 2 fő egészségügyi gázmesterrel
Ugyanaz a szakember több pozícióra is megjelölhető.

M.3.1) Ajánlattevő alkalmatlan az 1. rész vonatkozásában, amennyiben nem áll rendelkezésre
legalább 1 db GPS-szel és ULV kijuttatásra alkalmas szóróberendezéssel is felszerelt légi jármű,
M.3.2) Ajánlattevő alkalmatlan az 1. és 2. rész vonatkozásában, amennyiben nem áll rendelkezésre
legalább 2 db, földi szúnyogirtó berendezéssel felszerelt gépjármű.
M.3.2) Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem mutatja be azon vegyszereket megnevezésükkel,
amelyeket a teljesítés során használni fog, illetve nem csatolja alkalmazásuk engedélyét az
alkalmazható technológiai leírással együtt.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) A szerződés odaítélése
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IV.1.1) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszámának vagy keretszámának
meghatározása: nem

igen válasz esetén: A gazdasági szereplők tervezett száma

VAGY:

Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.2) Értékelési szempontok

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
1. 1. rész: légi kémiai védekezés ára
(bruttó Ft/ha/alkalom)

4

2. 1. rész: földi kémiai védekezés ára
(bruttó Ft/ha/alkalom)

2

3. 2. rész: biológiai lárvagyérítés
védekezés ára (bruttó Ft/ha/alkalom)

6

4. 1. és 2. rész évenkénti áremelésből
(KSH) inflációs ráta) adott kedvezmény
mértéke (%)

1

5.1. és 2. rész: késedelmi kötbér (% / 24
óra)

2

VAGY

 Egyéb:

IV.1.3) Értékelési módszer ismertetése:

Az első, második és harmadik értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója 
az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az 
ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontjában foglaltak 
szerinti fordított arányosítás. A bírálat alapját az 1., 2. és 3. részszempont esetében az ajánlati ár 
nettó összege képezi. 
A 4. és 5. értékelési szempontok esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében 
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról 
(KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.bb) pontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás. 
Résszempontonként az ajánlatkérő részére legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális tíz pontot. 
A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra 
kerülnek. 
A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül az összességében legelőnyösebb ajánlatnak. 
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint. 
Az 1.-2.-3. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete: 
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
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Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
A 4. és 5. részszempont esetén alkalmazott egyenes arányosítás képlete: 
P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
Késedelmi kötbér (%/24 óra)” részszempont esetében. Mértéke: minimum 15 % (ez alatti
megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után) maximum 50 % (az 50% vagy azt
meghaladó megajánlás esetén az ajánlattevő megkapja a maximálisan kiosztható 10 pontot). a Kbt.
71. § (7) bekezdése alapján. A késedelmi kötbér mértékét százalékban (%) kell megadni az eljárás
eredményeként megkötésre kerülő keretszerződés alapján kiadott egyedi megrendelésben
meghatározott teljesítési 
időponthoz képest történt 24 óra késedelemre nézve. A késedelmi kötbér alapja az egyes egyedi
megrendelések nettó ellenértéke. A kötbér minden 24 óra késedelmet követően érvényesíthető. 
A magasabb érték a kedvezőbb, ezért a legmagasabb ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi
ajánlat pedig arányosan kevesebbet. 
Ajánlatkérő ezt követően az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a
súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat az összességében
legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.

IV.1.4) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)

Ajánlatkérő a tárgyalást a Kbt. 92. § rendelkezései szerint folytatja le. Ajánlatkérő a Kbt. 93. §
alapján az első tárgyalást megelőzően megvizsgálja, hogy az ajánlattételi határidőre benyújtott
ajánlatok megfelelnek-e az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban
meghatározott feltételeknek. Ajánlatkérő a tárgyalások megkezdését megelőzően érvénytelenné
nyilvánítja az ajánlatot, ha olyan okból érvénytelen, amellyel kapcsolatban a tárgyalások során vagy
hiánypótlás keretében nincs lehetőség az ajánlat megfelelővé tételére. Ajánlatkérő az
ajánlattevőkkel együttesen tárgyal – legalább egy, szükség esetén több fordulóban – a
műszaki-szakmai ill. szerződéses kérdésekről, lehetőséget biztosít az ajánlattevők számára, hogy
ajánlatukat módosítsák. A tárgyaláson Ajánlattevő nevében az a személy vehet részt, aki jogosult
Ajánlattevő képviseletében jognyilatkozatot tenni és e jogosultságát a tárgyalás kezdetekor hitelt
érdemlő módon igazolja. A tárgyaláson az Ajánlattevőt képviselő személy képviseleti jogosultságát
okirattal (meghatalmazás, cégkivonat, stb.) igazolni köteles, ennek hiányában az Ajánlattevő
nevében a tárgyaláson részt nem vehet.
Ajánlattevők a tárgyaláson (változatlan műszaki tartalom mellett) kizárólag kedvezőbb ajánlatot
tehetnek saját korábbi ajánlatuknál, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelennek minősül. A
tárgyalás lezárásával beáll az ajánlati kötöttség, melynek időtartama a tárgyalások befejezésétől
számított 60 nap.
Az első tárgyalás időpontja, helyszíne: az ajánlattételt követő 8. munkanap 11:00 óra.
Helyszíne: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron Fő tér 1.) I. em. Fogadóterem

IV.1.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: nem

igen válasz esetén:
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IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1.1) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2013/04/08 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00

A dokumentációért fizetni kell igen

(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 63.500 Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:

A dokumentáció vételára (50.000,- Ft + Áfa) átutalással fizetendő a Nagy és Pál Ügyvédi Iroda
Magyarországi Volksbank Zrt.-nél vezetett 14100127-49940049-01000002 számú számlájára. Az
átutaláskor, illetve a postai befizetéskor a befizetés jogcímét (Sopron – szúnyoggyérítés, az eljárás
KÉ számát) kell feltüntetni

IV.2.1.2) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele igen

IV.2.1.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
egyéb információk:

Az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az
ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia.
A dokumentáció személyesen átvehető munkanapokon 9:00-12:00 óra között, az ajánlattételi
határidő lejárata napján 9:00-től az ajánlattételi határidő lejártáig az A.3. pontban meghatározott
címen. Átvételkor átvételi elismervény kitöltése szükséges. A dokumentáció másra nem ruházható
át és nem tehető közzé. Az Ajánlattevőnek az átutalást igazoló okmányt be kell mutatnia. A Kbt. 50.§
(3) bek. megfelelően irányadó.

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő, illetőleg a szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje

Dátum: 2013/04/08 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

IV.2.3) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére kétszakaszos eljárások
esetén

Dátum: (év/hó/nap)

IV.2.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

 Az EU bármely hivatalos nyelve

 Az EU következő hivatalos nyelve(i):

 Egyéb:

x Magyar

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)

Dátum: (év/hó/nap) -ig

VAGY

Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő időponttól számítva: (év/hó/nap)

IV.2.6) Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum: 2013/04/08 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

Hely: Nagy és Pál Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 17. II. emelet 10. ajtó)

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek személyek igen

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek jogosultak.
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V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen

(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

60 hónap

V.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

nem

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.3) Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem

V.4) További információk, az ajánlatkérő által alkalmazott eljárási szabályok, az ajánlattételhez
szükséges egyéb információk:

1. Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napja és a szerződéskötés tervezett 
időpontja: 
a) Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés 
szerint, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon 
belül, az ajánlati kötöttség lejárta előtt, az írásbeli összegezés egyidejű megküldésével tájékoztatja 
az ajánlattevőket. 
b) A szerződés megkötésére a Kbt. 124. § (6) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló 
írásbeli összegezés megküldésének napját követő tizenegyedik napon, amennyiben ez nem 
munkanap, a következő munkanapon 11:00 órakor kerül sor. 
2. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 67.§-a alapján hiánypótlási lehetőséget biztosít. 
1. Formai előírások: 
Az ajánlatot írásban, 4 példányban (1 eredeti, 3 másolat), zárt csomagolásban, a jelen felhívásban 
megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 
Az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti, a másolati példány(ok)on pedig, hogy az(ok) 
a másolat(ok). Amennyiben eltérés van az ajánlat „eredeti” és „másolat” példánya(i) között, az 
Ajánlatkérő az „eredeti” példányt tekinti irányadónak. 
Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat 
első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre 
jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán 
legyen. 
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy 
számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A 
címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. 
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 
A benyújtott ajánlati példányok közötti eltérés esetén az eredeti - papír alapú - példány az irányadó. 
A csomagoláson 
„AJÁNLAT – Kémiai és környezetkímélő biológiai szúnyoggyérítés Sopron Megyei Jogú Város 
közigazgatási területének- és 7 Fertőparti település belterületi részei felett 2013-17. közötti 
időszakban vállalkozási szerződés keretében -



14

Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!" 
megjelölést kell feltüntetni. 
Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre 
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től 
írásos felhatalmazást kaptak. 
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az 
adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell 
ellátni. 
2. A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti 
a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot. 
3. Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az 
alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: 
3. az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevőnek, illetve kapacitást biztosító 
szervezetének adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Amennyiben az említett 
weboldalon az ajánlattevőnek, alvállalkozójának illetve a kapacitást biztosító szervezetének adatai 
nem szerepelnek, akkor az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatokat 
eredetiben vagy egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni szükséges. Egyéni vállalkozó 
ajánlattevő, kapacitást nyújtó gazdasági szereplő esetén az ajánlathoz csatolni kell az egyéni 
vállalkozói igazolvány másolati példányát vagy amennyiben igazolvánnyal nem rendelkezik, úgy a 
nyilvántartásba vételről szóló igazolás másolati példányát. 
4. az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő és alvállalkozó, kapacitást biztosító szervezet 
nevében aláíró személy aláírási címpéldányának vagy aláírás mintájának eredeti vagy másolati 
példányát. Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a 
kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt 
meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát csatolni kell a dokumentációban foglaltak szerint; 
5. folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, 
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 
7. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra 
vonatkozólag, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 
8. A Kbt. 40. § (1) bekezdése szerint ajánlattevő köteles ajánlatában megjelölni a közbeszerzésének 
azt a részét, amelynek teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen 
részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát amelynek 
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. A Kbt. 40. § (1) bekezdése 
tekintetében a nemleges nyilatkozatot is kérjük csatolni. 
9. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven 
kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 36. § 
(3) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő 
általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. 
10. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a 
referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott
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összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé 
kell csatolni. A bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság 
megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az 
átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. 
11. Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdésére tekintettel előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a 
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek 
a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlattevő az ajánlatában 
köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére 
és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. 
12. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 
ajánlattevőt terheli. 
13. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt konzorciumi 
megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek: 
14. tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését; 
15. tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 
16. tartalmazza a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő 
korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a 
jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az 
ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében; 
17. tartalmazza külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert 
teljesítést követően a kifizetés megtörténhet; 
18. tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget 
vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű 
teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; 
19. az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága 
vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől. 
20. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, 
igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír. 
21. A jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó. 
22. Az ajánlatkérő Kbt. 124. § (4) bek. alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás 
nyertesének visszalépése esetén – amennyiben második legkedvezőbb ajánlattevőt is megjelöli az 
összegezésben ajánlatkérő – a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel 
köti meg a szerződést. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők 
részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot tett 
ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik. 
23. Ajánlattevőknek csatolni kell a Polgári Légi Közlekedési Hatóság (PLH) által kiadott 
mezőgazdasági repülésre alkalmas, szúnyogirtási tevékenységre vonakozó a TEÁOR 7470 szerinti 
működési engedély hiteles másolatát. 
24. Az eljárást megindító felhívás III.2.2) P.2. pont szerinti felelősségbiztosítást a szerződés 
teljesítésének ideje alatt folyamatosan fenn kell tartani. Amennyiben a felelősségbiztosítás a 
szerződés teljesítése során megszűnik, úgy Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal 
felmondani. 
25. Az alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített 
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz 
képest szigorúbbak: P.1), P.2), M.1), M.2), M.3) 
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26. Ajánlatkérő szabadon kialakított (egyedi) eljárásrend alapján jár el, amelynek keretében a jelen
felhívásban foglaltaknak megfelelően tárgyalást tart, egyebekben Ajánlatkérő a Kbt. 121. § (1) bek.
b) pontja szerinti szabályokat alkalmazza.

V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/03/18 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név: Nagy és Pál Ügyvédi Iroda

Postai cím: Andrássy út 17. II/10.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1061

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Gál Ildikó

Telefon: +36-1/328-0630

E-mail: ildiko@e-lawyer.hu

Fax: +36-1/328-0631

Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
(adott esetben)

Hivatalos név: Nagy és Pál Ügyvédi Iroda

Postai cím: Andrássy út 17. II/10.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1061

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Gál Ildikó

Telefon: +36-1/328-0630

E-mail: ildiko@e-lawyer.hu

Fax: +36-1/328-0631

Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani

Hivatalos név: Nagy és Pál Ügyvédi Iroda

Postai cím: Andrássy út 17. II/10.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1061

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Gál Ildikó

Telefon: +36-1/328-0630
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E-mail: ildiko@e-lawyer.hu

Fax: +36-1/328-0631

Internetcím (URL):

IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

 

Hivatalos név: Hidegség Község Önkormányzata

Postai cím: Petőfi Sándor utca 1.

Város/Község: Hidegség

Postai irányítószám: 9491

Ország: HU

Hivatalos név: Fertőboz Község Önkormányzata

Postai cím: Fő utca 17.

Város/Község: Fertőboz

Postai irányítószám: 9493

Ország: HU

Hivatalos név: Hegykő Község Önkormányzata

Postai cím: Iskola utca 1.

Város/Község: Hegykő

Postai irányítószám: 9437

Ország: HU

Hivatalos név: Fertőhomok Község Önkormányzata

Postai cím: Akác út 44.

Város/Község: Fertőhomok

Postai irányítószám: 9492

Ország: HU

Hivatalos név: Fertőrákos Községi Önkormányzat

Postai cím: Fő utca 139.

Város/Község: Fertőrákos

Postai irányítószám: 9421

Ország: HU
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Hivatalos név: Fertőszéplak Községi Önkormányzat

Postai cím: Petőfi utca 2.

Város/Község: Fertőszéplak

Postai irányítószám: 9436

Ország: HU

Hivatalos név: Fertőd Város Önkormányzata

Postai cím: Madách sétány 1.

Város/Község: Fertőd

Postai irányítószám: 9431

Ország: HU

--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható)------------------

 

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 1 Elnevezés: Kémiai szúnyoggyérítés Sopron közigazgatási területének- és 7 Fertőparti
település belterületi részei felett 2013-2017. közötti időszakban

1) Rövid meghatározás:

Kémiai szúnyoggyérítés Sopron közigazgatási területének- és 7 Fertőparti település belterületi
részei felett 2013-2017. közötti időszakban

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90670000-4

3) Mennyiség

A földi kémiai és vagy légi kémiai szúnyoggyérítés részletes meghatározása: 
A kezelést és annak módját az Ajánlatkérő által megbízott entmológus szakértő által meghatározott 
módon (technológia), a jelzett és az Önkormányzattal egyeztetett időpontban kell, illetve lehet 
elvégezni figyelemmel az időjárási viszonyokra. 
A szúnyoggyérítéshez szükséges vegyszer kijuttatása légi vagy földi járművel történjen. A 
pályázatban nevesíteni kell és csatolni szükséges a vegyszer alkalmazásának engedélyét az 
alkalmazható technológiai leírással együtt. 
A kémiai irtást, teljes fedettség biztosítása mellett az önkormányzat által a szerződéskötéssel 
egyidejűleg biztosított térképeken jelzett Sopron közigazgatási területe felett kell végezni. 
A vegyszer kijuttatásán kívül az Ajánlattevő feladatát képezi minden engedély (pl.: környezetvédelmi 
engedély a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága) beszerzése, minden közzététel (pl.: 
méhészek tájékoztatása, stb.) és minden egyéb szervezési feladat. A munka megkezdése előtt öt 
nappal az irtás időpontját közölni kell a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Városgazdálkodási Osztályával. 
Tel: 99/515-413, Fax: 99/515-244. 
A 2013.-2017. évekre tervezett kémiai szúnyoggyérítés a Fertő parti települések területén
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Települések Kémiai kezelés területe (ha) 
Kémiai kezelés gyakorisága/ év 
Fertőboz 13 3 
Fertőrákos 60 4 
Sopron 1900 5 
Fertőhomok 82 5 
Fertőd 210 4 
Fertőszéplak 119 5 
Hidegség 25 5 
Hegykő 134 5 
Összesen: 2543 
Ajánlatkérő a meghatározott mennyiségektől mindkét rész vonatkozásában - 60%-al eltérhet. 
Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során lehetővé teszi Ajánlatkérő vagy az általa
megbízott rovarbiológus szakértő részére az ellenőrzést és mintavételezést, továbbá a
feladatellátás során vele szorosan együttműködik. 
Amennyiben a védekezés hatékonysága a Vállalkozó hibájából nem éri el a megkívánt minimum
80%-os értéket, akkor a szükséges területen díjmentesen pótirtást végez. 
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint a
dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 2 Elnevezés: Környezetkímélő biológiai szúnyoggyérítés Sopron Megyei Jogú Város
közigazgatási területének- és 7 Fertőparti település belterületi részei felett 2013-2017. közötti
időszakban

1) Rövid meghatározás:
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Környezetkímélő biológiai szúnyoggyérítés Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területének- és
7 Fertőparti település belterületi részei felett 2013-2017. közötti időszakban

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90670000-4

3) Mennyiség

A szúnyoggyérítést az Ajánlatkérő által megbízott entmológus szakértő által jelzett és az
Önkormányzattal egyeztetett időpontban kell, illetve lehet elvégezni figyelemmel az időjárási
viszonyokra.
Engedélyezett vegyszerek használata lehetséges, melyeket a pályázatban nevesíteni kell és
csatolni szükséges a vegyszer alkalmazásának engedélyét az alkalmazható technológiai leírással
együtt.
A vegyszer kijuttatásán kívül az Ajánlattevő feladatát képezi minden engedély (pl.: környezetvédelmi
engedély, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága) beszerzése, minden közzététel (pl.:
méhészek tájékoztatása, .. stb.) és minden egyéb szervezési feladat. A munka megkezdése előtt öt
nappal az irtás időpontját közölni kell a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Osztályával.
Tel: 99/515-413, FAX: 99/515-244.
A 2013.-2017. évekre tervezett biológiai szúnyoggyérítés a Fertő parti települések területén

Települések Biológiai kezelés területe (ha) Biológiai kezelés gyakorisága
/ év
Fertőboz 2 2
Sopron 200 1
Fertőhomok 10 2
Hidegség 2 2
Hegykő 15 2
Összesen: 229

Ajánlatkérő a meghatározott mennyiségektől mindkét rész vonatkozásában - 60%-al eltérhet.
Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során lehetővé teszi Ajánlatkérő vagy az általa
megbízott rovarbiológus szakértő részére az ellenőrzést és mintavételezést, továbbá a
feladatellátás során vele szorosan együttműködik.
Amennyiben a védekezés hatékonysága a Vállalkozó hibájából nem éri el a megkívánt minimum
80%-os értéket, akkor a szükséges területen díjmentesen pótirtást végez.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint a
dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)
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Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------
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