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Ajánlattételi felhívás

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.dunaujvaros.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.dunaujvaros.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 25544178Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Dunaújváros Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Rágcsálók és fürkészdarázs elleni védekezésKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR001644762019
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A feladatellátás Dunaújváros MJV teljes közigazgatási területét lefedi, így külön-külön egységenkénti kezelése jelentős 
többletköltséggel járhat DMJV Önkormányzata számára. Így ésszerűtlen és gazdaságilag sem megalapozott az, hogy részajánlattételt 
biztosítsunk, hiszen minden körülményt figyelembe véve az a különböző kártevők elleni mentesítés különálló egységként kezelése 
aránytalanul nagy plusz terhet jelentene önkormányzatunk számára. Továbbá ezen speciális feladatok ellátása olyan módszert és 
technológiát igényel, melynek külön-külön történő ellátása veszélyeztetné az irtás hatékonyságát.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Magyarország, Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén belülII.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Rágcsálók és fürkészdarázs elleni védekezésII.1.3) A szerződés tárgya:

90922000-6

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Szolgáltatás megrendelés

Dunaújváros közigazgatási területén belül, kb 52.7 km2 területen rágcsálómentesítés és fürkészdarázsirtás. Rágcsálómentesítés: - A 
mentesítés a teljes terület átvizsgálásával kezdődik, a felszínen és a csatornahálózatban egyidejűleg. Az akció során elsődleges a 
mérgezett csalétek alkalmazása, amelyet a felszínen etetőhelyeken kell kihelyezni. - A csatornahálózatban speciális irtószer 
alkalmazása indokolt a nedves körülmények miatt. Az etetőhelyek száma a terület jellegétől és patkányfertőzöttség mértékétől függ. A 
kihelyezendő mérgezett csalétek mennyiségét pedig a hatóanyag jellege határozza meg. - Az etetőhelyeken elhelyezett mérgezett 
csalétek fogyását rendszeres időközönként (5 naponként ellenőrizni kell! Azok az etetőhelyek, amelyekből a két alkalommal elvégzett 
ellenőrzés során fogyás nincs és a patkányártalom bizonyítottan nem észlelhető, más területre (Dunaújváros közigazgatási területén 
belül) helyezhetők át. Az etetőhelyek egy része, melyekből fogyasztás történt, továbbra is eredeti helyükön maradnak és folyamatos 
friss csalétekkel feltöltésre kerül, ill. megfigyelés alatt áll mindaddig, amíg abból fogyasztás észlelhető. A patkánymentesítés kezdeti 
szakaszában azonban a helyi tapasztalatszerzés érdekében, ill. a megfelelő gyakorlat elsajátítása miatt lassabb előrehaladással kell 
számolni. Fürkészdarázsirtás: Az irtást a kijelölt 6 hónapban kell elvégezni, A munkát úgy kell elvégezni, 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 spray 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. Részletesen a műszaki leírásban.

2022.02.28
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Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Rágcsálómentesítés A feladatot Dunaújváros közigazgatási területén belül kell elvégezni, amely a lenti részletezett 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 
Módszertan-technológia A mentesítés a teljes terület átvizsgálásával kezdődik, a felszínen és a csatornahálózatban egyidejűleg. Az 
akció során elsődleges a mérgezett csalétek alkalmazása, amelyet a felszínen etetőhelyeken kell kihelyezni. A csatornahálózatban 
speciális irtószer alkalmazása indokolt a nedves körülmények miatt. Az etetőhelyek száma a terület jellegétől és patkányfertőzöttség 
mértékétől függ. A kihelyezendő mérgezett csalétek mennyiségét pedig a hatóanyag jellege határozza meg. Az etetőhelyeken 
elhelyezett mérgezett csalétek fogyását rendszeres időközönként (5 naponként) ellenőrizni kell! Azok az etetőhelyek, amelyekből a két 
alkalommal elvégzett ellenőrzés során fogyás nincs és a patkányártalom bizonyítottan nem észlelhető, más területre (Dunaújváros 
közigazgatási területén belül) helyezhetők át. Az etetőhelyek egy része, melyekből fogyasztás történt, továbbra is eredeti helyükön 
maradnak és folyamatos friss csalétekkel feltöltésre kerül, illetve megfigyelés alatt áll mindaddig, amíg abból fogyasztás észlelhető. A 
patkánymentesítés kezdeti szakaszában azonban a helyi tapasztalatszerzés érdekében illetve a megfelelő gyakorlat elsajátítása miatt 
lassabb előrehaladással kell számolni. Ellenőrzés A kártevő-mentesítési folyamat hatékony és az emberre veszélytelen végrehajtása – 
mind az irtást végző cég, mind az ÁNTSZ részéről – folyamatos ellenőrzést kíván. Az elvégzett tevékenységről irtási naplót kell vezetni,
mely a mérgezési térképpel együtt az elszámolás alapját képezi, és így a teljesítésigazolás kiállításának feltétele. A cég által végzett 
rendszeres ellenőrzés arra is módot ad, hogy az eredmények tükrében a végrehajtás technológiájában változások történhessenek. Az 
ellenőrzést az eredményesség mérésén túlmenően a kártevő mentesítéssel párhuzamosan a mentesítés szakszerűsége, az előírt 
technológiai fegyelem és a vonatkozó óvórendszabályok betartására is ki kell terjeszteni. Hiányosságok észlelésekor a szükséges 
intézkedéseket haladéktalanul meg kell tenni. Az akció eredményesnek tekintendő, ha a szerződésben kikötött maradék fertőzöttség 
tapasztalható. Fenntartás A mentesítés befejezése és a fenntartás kezdete folyamatos átmenetet képez, tehát a mentesített területen 
azonnal meg kell kezdeni a fenntartási munkálatokat. A fenntartás szervezésének lényege egy olyan információs ellenőrző rendszer 
kiépítése, amely biztosítja, hogy a rejtett patkánygóc vagy bevándorlás, behurcolás következtében újonnan keletkező fertőzöttség 
azonnal a kártevő-mentesítő cég tudomására jusson, hogy a patkányok még elszaporodásuk és szétszóródásuk előtt kiirthatók 
legyenek. A szervezés ebben a szakaszában részben az érintettek (lakosság, közület) bejelentésén alapszik, részben a rendszeres 
időközönkénti ellenőrzésen és a szakszerű utóvizsgálatra épül. A panasz beérkezésétől számított 24 órán belül a jelzett területet 
szakembernek kell ellenőrizni és amennyiben az észrevétel megalapozott, azonnal meg kell kezdeni a góc felszámolását. A 
tevékenységet a mentesítési akcióval megegyezően kell dokumentálni. A behatolási kapuknál az etetőhelyek állandó kihelyezéséről 
folyamatos ellenőrzéséről és ezzel együtt a csalétek rendszeres cseréjéről, illetve szükség szerinti pótlásáról gondoskodni kell. Folyt. a 
felhívás II.2.14) További információ pontjában

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU211 Fejér

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

90922000-6

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Rágcsálók és fürkészdarázs elleni védekezés

Magyarország, Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül

Igen

Igen

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

10

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

10

Nem

Igen
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Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell 
benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30
.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontban meghatározottaknak megfelelő tartalommal. Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 
62. § (1) -(2) bek. pontjának hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság 
igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Megelőző jellegű fürkészdarázs irtásra 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 spray 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 A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján az értékelés a legjobb ár-érték arány szempontja szerint 
történik. A szerződést a felek 2020.03.01-től 2022.02.28-ig tartó időtartamra kötik azzal, hogy nyertes ajánlattevő teljesítési 
kötelezettsége a fürkészdarázsirtás vonatkozásában csak a jelen szerződés szerinti évenkénti 6 naptári hónapban van. 1. értékelési 
részszempont: fordított arányosítás 2-3. értékelési részszempont: egyenes arányosítás Kiosztható pontszám: 0-100

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

NemA szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

801. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

2020.03.01 2022.02.28

Nem

Nem

Nem

Nem
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M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekkel: 
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 2 fő (M1 a) és M1 b) szakember) 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 szakemberenként egyszer vehetők 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. a) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha 
nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 3 évben (36 hónapban) legalább nettó 15.000.000,- Ft értékű 
rágcsálómentesítésre irányuló igazolt szerződésszerűen teljesített referenciával (referenciákkal). Az alkalmassági követelménynek való
megfelelés legfeljebb 2 db szerződéssel is igazolható b) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint ajánlatában csak nyilatkoznia szükséges, hogy a meghatározott alkalmassági 
követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A Kbt. 69. 
§ (4) bekezdése alapján az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével az
alkalmassági követelmények igazolása tekintetében az alábbi dokumentumok benyújtására szólítja fel ajánlatkérő. Az alkalmassági 
követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján. Ajánlattevő az előírt alkalmassági 
követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9) 
bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági
követelménynek 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, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. M.1 Ajánlattevő igazolja 
alkalmasságát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a 
megnevezésével, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok:
- szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, amelyből kiderül, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli az 
ajánlattevő; - szakember – szakmai tapasztalatot ismertető – minden oldalon saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel 
ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alk. feltétel teljesülése; - végzettséget igazoló 
dokumentumok egyszerű másolata; - a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. M.2 Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X
. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján a felhívás megküldését megelőző 3 év (36 hónap) közbeszerzés tárgya 
szerinti szolgáltatásainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §- ban meghatározott formában igazolva, azaz az 
ajánlattevő, (adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet) nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél 
által adott referenciaigazolással. A referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: - a 
szerződést kötő másik fél megnevezését és címét; - a teljesítés idejét, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett befejezési dátum 
megadásával); - a teljesített szolgáltatás ellenértékét - a teljesített szolgáltatás leírását, mennyiségi adatokat olyan részletességgel, 
hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen; - nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és 
a szerződésnek megfelelően történt-e; - a saját teljesítés arányát. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. 
§ (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) -(2) szerinti 
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a 
Kbt. 62. § (1) -(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az egységes 
európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 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 és az 
alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt 
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési 
eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 13. §]. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a 
Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni. 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.
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Az 
ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). AK előleget nem fizet. Részszámlázás biztosított a 
szerződéstervezetben rögzítettek szerint. Rágcsálómentesítés esetén: AK részszámlázást 3 havonta, utólagosan biztosít. Tört naptári 
hónap esetén a díj időarányos része jár. Vállalkozó 3 havonta jogosult részszámlák benyújtására. Fürkészdarázsirtás esetén: AK 
részszámlázást 3 havonta, utólagosan biztosít. Tört naptári hónap esetén a díj időarányos része jár. Vállalkozó 3 havonta jogosult 
részszámlák benyújtására. AK-t azon hónapokra (6 hónap) terheli fizetési kötelezettség, amely vonatkozásában a nyertes AT-nek 
teljesítési kötelezettsége van. Ellenszolgáltatás kifizetésének jogszabályi rendelkezései: Kbt. 135. § (1)-(3); (5) - (7) bekezdései, a 322/
2015.(X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§-a és 32/B.§-a, Ptk. 6:130.§ (1) és(2) bekezdés. Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes 
feltételeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés teljesítése meghiúsul - olyan okból, amiért Vállalkozó felelős (Ptk. 6:186.§) -, akkor 
Megrendelő részére meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó ellenszolgáltatás, mely alatt felek a 
szerződés teljes időbeli hatályára számított teljes nettó vállalkozói díjat értik. A kötbér mértéke a kötbéralap 20%-a. Hibás teljesítési 
kötbér: az adott nettó havi vállalkozói díj 15%-a. Késedelmi kötbér rágcsálómentesítés esetén: A kötbér alapja az adott nettó havi 
vállalkozói díj. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként a kötbéralap 1%-a. 
Késedelmi kötbér fürkészdarázsirtás esetén: A kötbér alapja az adott nettó havi vállalkozói díj. A késedelmi kötbér mértéke a 
késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként a kötbéralap 1%-a.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

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.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1.Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti 
esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 
17896943, e-mail:.witzrt@witzrt.hu 2.Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett 
nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokkal kapcsolatban az 
elektronikus úton megtett nyilatkozatok tekintetében irányadó a Kbt. 40-41/C §-a. 3.Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását 
kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. 4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (
5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó 
megállapodását. 5. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján a KD-ban részletezettek szerint. 6.Ajánlatkérő helyszíni bejárást 
tart, melynek helye és ideje: 2020.01.14. 10:00 (kedd) 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. 7.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az 
EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a 
megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat. 8. AK jelen 
eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó információk, valamint a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti 
nyilatkozat ajánlatban történő feltüntetését (a nyilatkozatok nemleges tartalom esetén is benyújtandók). 9.Hiánypótlás a Kbt. 71.
§-ban foglaltaknak megfelelően. AK nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban
nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és a hiánypótlás ezen szereplővel kapcsolatban válik szükségessé. 10. 
FAKSZ: Bartalis Irén, Lajstromszám 00778 11. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. 12. AK az AT-k 
alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 13. A jelen ajánlattételi 
felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási 
rendeletei szerint kell eljárni. 14. AK a többváltozatú (alternatív) ajánlattételt kizárja. 15. Ajánlattevőnek ajánlata részeként 
csatolnia kell az ártáblázatot kitöltött formában. Ajánlattevőnek az árazott ártáblázatát szerkeszthető .xls és .pdf formátumban is
be kell nyújtania ajánlatához.

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:

vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

(KÉ-szám/évszám)

2020.01.21 10:00

HU

30

2020.01.21 12:00

Nem




