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Összefoglaló tájékoztatás

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:

Dunaújváros - rágcsáló és fürkészdarázsírtásII.1.2) A szerződés tárgya:

II.1.1) A szerződés típusa

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000894342019/reszletek

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:

I.2) Kommunikáció

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

I.1) Név és cím adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, 
hogy érdeklődnek az eljárás iránt.

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.

Összefoglaló tájékoztatás

Dunaújváros Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Dunaújváros - rágcsáló és fürkészdarázsírtásKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000894342019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

Városháza Tér 1

Dunaújváros 2400

Szolgáltatás megrendelés
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IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

Valamennyi rész vonatkozásában: M.1 a),Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi végzettséggel és szakmai 
tapasztalattal rendelkező szakemberekkel: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő egészségügyi gázmester OKJ-s
bizonyítvány (vagy azzal egyenértékű) végzettségű szakemberrel, akik rendelkeznek legalább külön-külön 36 hónap egészségügyi 
gázmesteri szakmai tapasztalattal. Az egy időben, párhuzamosan végzett munkák egyszer vehetőek figyelembe. M.1 b) Alkalmatlan az 
ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekkel: Alkalmatlan az 
ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő egészségügyi gázmester OKJ-s bizonyítvány (vagy azzal egyenértékű) végzettségű 
szakemberrel, akik rendelkeznek legalább külön-külön 36 hónap egészségügyi gázmesteri szakmai tapasztalattal. Az egy időben, 
párhuzamosan végzett munkák egyszer vehetőek figyelembe. M.2 Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt 
időszakon belül teljesítettnek, melyek teljesítési dátuma a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónapon) belül esik és 
legfeljebb hat éven belül került megkezdésre. 1. rész vonatkozásában: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi 
felhívás megküldését megelőző 3 évben (36 hónapban) legalább nettó 10.000.000,- Ft értékű rágcsálóirtásra irányuló igazolt 
szerződésszerűen teljesített referenciával (referenciákkal). Az alkalmassági követelménynek való megfelelés legfeljebb 2 db 
szerződéssel is igazolható 2. rész vonatkozásában: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldését
megelőző 3 évben (36 hónapban) legalább nettó 9.000.000,- Ft értékű rovarirtásra irányuló igazolt szerződésszerűen teljesített 
referenciával (referenciákkal). Az alkalmassági követelménynek való megfelelés legfeljebb 2 db szerződéssel is igazolható.

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

IV.1) Részvételi feltételek

IV. szakasz: Jogi információ

80

Súlyszám / Jelentőség:Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok

III.1) Értékelési szempontok

III. szakasz: Értékelési szempontok

II.1.5) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

Az eljárás 2 részben kerül megvalósításra: 1. rész rágcsálómentesítés A feladatot a rágcsálómentesítés esetén Dunaújváros 
közigazgatási területén belül kell elvégezni, ahol korábbi évek statisztikái alapján 500-600 rágcsálóláda került kihelyezésre, amely a 
műszaki leírásban foglaltak alapján folyamatosan feltöltés alatt kell, hogy legyen, ill. azok esetlegesen újabb helyekre kerülnek 
áthelyezve, annak függvényében, hogy hol van nagyobb szükség rájuk, hol kell nagyobb hatékonysággal eljárni a rágcsálómentesítés 
esetében. 2. rész fürkészdarázs irtás - A fürkészdarazsak irtását a kijelölt 6 hónapban kell elvégezni úgy, hogy az időjárást figyelembe 
véve legalább a munkavégzést követő 2-3 napban eső ne essen. - Az irtásra kizárólag engedélyezett irtószer használható. - Az irtási 
technológia lehet hagyományos permetezés illetve spary formátum. - Az irtott kártevő része a természetes ökológiának, így hasonlóan 
a szúnyogirtáshoz az ártalom jelentős csökkentése a cél, nem pedig a rovarok teljes ki irtása. - Jellemzően az-az elfogadható szint, 
amikor a fürkészdarazsak jelenléte nem zavaró. - Az életmódjukból adódóan a földbe fészkelnek ezért, az irtást is kb 0,5 méter 
magasságig a földhöz közel kell elvégezni. - Az irtott területek a következők : - játszóterek - homokozók - bölcsődék, óvodák belső 
udvara - parkok - szabadtéri rendezvény helyszínei

2022.02.28

Magyarország, Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül

Igen

Igen

1. Az M1 a) alkalmassági követelménynél bemutatott szakembereknek az 
alkalmassági minimumkövetelménynél meghatározottakon (36 hónap) felüli 
többlettapasztalata (max 24 hó)

10

2. Az M1 b) alkalmassági követelménynél bemutatott szakembereknek az 
alkalmassági minimumkövetelménynél meghatározottakon (36 hónap) felüli 
többlettapasztalata (max 24 hó)

10

Nem

Igen

Nettó ajánlati ár/ hónap (HUF)
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EKR-OT-02666/2019Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:

2019.09.10

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma

III.1) Értékelési szempontok: Mindkét rész vonatkozásában releváns

VI.1.2) További információk:

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, a V
.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

óra/perc

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje

V.1) Adminisztratív információk

V. szakasz: Eljárás

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:

NemA szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.

2019.09.18 10:00




