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Iktatószám:  I./5353-1/2020 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 

Az ajánlattételi felhívás tárgya: Rágcsáló-, rovar- és kártevőirtási szolgáltatás nyújtására Füzesgyarmat Város 
Önkormányzata, a fenntartásában működő költségvetési szervek valamint a tulajdonában álló gazdasági társaságok 
tekintetében 
 
1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és e-mail címe 
 

Hivatalos név: Füzesgyarmati Város Önkormányzata 

Postai cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 

Kapcsolattartási pontok, címzett: Koncz Imre, polgármester Telefon: 66-491-058 

E-mail: beszerzes@fuzesgyarmat.hu 

 
2. Szerződés meghatározása 

 

Rágcsáló-, rovar- és kártevőirtási szolgáltatás nyújtására Füzesgyarmat Város Önkormányzata, a fenntartásában működő 
költségvetési szervek valamint a tulajdonában álló gazdasági társaságok tekintetében, megfelelve a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 
a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről (továbbikaban rendelet)-nek 

 
3. Szerződéses feltételek 

 

Az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívás tárgyában meghatározott lényeges szerződéses rendelkezéseket, valamint az 
Ajánlattevő által ellátandó feladatokat az vállalkozói szerződés tervezet tartalmazza. 
 
4. Ajánlatok értékelésének szempontja 

 

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az eljárás nyertese a legalacsonyabb 
árajánlatot adó ajánlattevő. 
   
5. Ajánlat benyújtásának módja, szabályai 

 

Az ajánlattevő ajánlatát a https://www.fgybesz.hu/ oldalon történő regisztrációs eljárást követően adhatja meg a 
vonatkozó jogszabályoknak és rendeleteknek való megfelelést figyelembe véve 1 évre vonatkozóan az összes 
ingatlanra vonatkozóan, ezen kívül csatolnia szükséges részletes árajánlatát is amelyben a az ingatlanonkénti éves 
díjat szükséges feltüntetnie és ezen felül az ingatlanonkénti eseti megrendelések díját is. A sikeresen beérkezett 
ajánlatadásról automatikus visszaigazoló email üzenetet kap. Érvényesnek minősül az ajánlat, amennyiben az ajánlattételre 
nyitva álló határidőig megküldésre kerül. Felhívom a figyelmet, hogy az oldalon történő regisztráció elvégzése nem kötelez 
ajánlattételre. 
Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti 
jogosultságát, illetve annak mértékét. A meghatalmazást vagy az aláírási címpéldányt az ajánlathoz csatolni kell.  
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem 
felel meg, úgy ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti. 
 
6. Az ajánlattétel benyújtásának határideje 
 

2020. október 2. 16 óra 00 perc 
 

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat 
úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határidő lejártáig igazoltan 
megküldésre kerüljenek. 
 
7. Ajánlati biztosíték 

 

Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívás keretein belül – az ajánlat benyújtásához kapcsolódóan – ajánlati biztosítékot nem köt 
ki. 
 
 
 
 

mailto:beszerzes@fuzesgyarmat.hu
https://www.fgybesz.hu/


Füzesgyarmat Város Önkormányzat 

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám 
 (66) 491-058 Fax: 491-361 

  
 

8. Beérkezett ajánlatok értékelésének helye és ideje:  
 

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.  
2020. október 05. 09 óra 00 perc 

 
9. Az ajánlatok értékelésének módja 
 

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat a 
beérkezést követő azonnal értékeli és bírálja el. Az eljárás nyertese a legalacsonyabb árat megadó ajánlattévő. 
 

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat első 
(I.) körben formai szempontból, a formai szempontból érvényes ajánlatokat második (II.) körben az ajánlattételi felhívásban 
rögzített tartalmi szempont szerint értékeli, bírálja el. 

 

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy benyújtott ajánlatukkal kapcsolatban hiánypótlásra nem biztosít 
lehetőséget.  
 

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatok 
értékeléséről valamennyi ajánlattevőt a döntéstől számított 2 munkanapon belül írásban (elektronikus úton) értesíti. 

 

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott, az ajánlatkérő 
döntése szerinti nyertes ajánlattevővel, az ajánlatok elbírálásától számított legkésőbb 7 napon belül – az ajánlattételi felhívással 
valamint az ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalmával összhangban – köti meg az Vállalkozói 
szerződést.  
 
10. Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban érdeklődni lehet: 

 

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Beszerzési ügyintéző: (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) személyesen a fenti címen, 
vagy telefonon, a 30-365-9485 telefonszámon hivatali félfogadási időben. A beszerzésre kerülő eszköz, szolgáltatás további 
részletes leírásával kapcsolatban az ajánlatkérő képviselője az 1. pontban meghatározottak szerint.  

 

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra: az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlattételi 
felhívással kiírt eljárást eredménytelennek minősítse. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi 
felhívás részéről szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet. 
 
11. Alkalmassági feltételek 
 

Ajánlatadó a tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettséggel rendelkezik, melynek igazoló dokumentumát ajánlatkérő 
részére a szerzódés aláírása előtt bemutat. 
Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy amennyiben az Ajánlattevőnek helyi adó illetve helyi adóhoz kapcsolódó pótlék 
tartozása áll fenn az Önkormányzat felé, úgy ajánlatát formai szempontból érvénytelennek minősíti.  
 
 
12. Szerződéses feltételek:  

 

Feladatok ellátása:               a szerződés aláírását követően 2021.12.31-ig folyamatosan. 
Fizetési határidő:  a teljesítéseket követően a számla kézhezvételét követő 30 napon belül 

 

Záradék: A jelen ajánlattételi felhívás Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott beszerzési 
szabályzatban foglaltakkal együtt értelmezendő. A beszerzési szabályzat az alábbi linken érhető el:  
 

http://www.fuzesgyarmat.hu/kozerdeku-adatok/szabalyzatok 
 

Az ajánlattételi felhívás melléklete: 
1. sz. melléklet: Vállalkozói szerződés (tervezet) 
 
Füzesgyarmat, 2020. szeptember 24. 
 

…………………………… 
Koncz Imre  
polgármester 
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Ajánlattételi felhívás 1. számú melléklete 

 
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) 

 

amely létrejött egyrészről (a továbbiakban: Megrendelők) 
 

Név Füzesgyarmat Város Önkormányzata 

székhely: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.  

ÁHT azonosító: 734938 

adószám: 15725338-2-04 

képviseli: Koncz Imre, polgármester  
 

Név Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 

székhely: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.  

ÁHT azonosító: 704104 

adószám: 15344681-2-04 

képviseli: Dr. Blága János, jegyző 
 

Név Füzesgyarmati "Lurkófalva” Óvoda 

székhely: 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 8.  

OM azonosító: 201933 

adószám: 15583659-1-04 

képviseli: Károlyi Zsigmondné, intézményvezető 
 

Név Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 

székhely: 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 10.  

PIR szám: 633941 

adószám: 16655104-2-04 

képviseli: Rácz-Homoki Éva Julianna, intézményvezető 
 

Név Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató 

székhely: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.  

PIR szám: 834643 

adószám: 15834649-1-04 

képviseli: Elek-Marázi Angéla, megbízott intézményvezető 
 

Név Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft 

székhely: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.  

cégjegyzékszám: 04 09 012177 

adószám: 24212401-2-04 

képviseli: Turbucz Róbert, ügyvezető 
 

Név Füzesgyarmati Kastélypark Kft 

székhely: 5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 88.  

cégjegyzékszám: 04 09 011369 

adószám: 23784525-2-04 

képviseli: Kovács Márton, ügyvezető 
 

másrészről (a továbbiakban Vállalkozó) 
 

Név:  

székhely:  

cégjegyzékszám:  

adószám:  

bankszámlaszám:  

képviseli:  
 

Megrendelők és Vállalkozó (továbbiakban együttesen: Szerződő Felek vagy Felek) között, az alulírott helyen és napon, az 

alábbi feltételekkel. 
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Előzmények 
 

Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy Megrendelők, mint ajánlatkérők nyílt beszerzési eljárást folytattak le „Rágcsáló-
, rovar- és kártevőirtási szolgáltatás nyújtása Füzesgyarmat Város Önkormányzata, a fenntartásában működő 
költségvetési szervek valamint a tulajdonában álló gazdasági társaságok tekintetében” keretében. 
 A beszerzési eljárás eredményeként vállalkozót hirdette ki nyertesnek a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont 
szerint. 
 
1. A szerződés tárgya 
 

Jelen szerződés tárgya a Rágcsáló-, rovar- és kártevőirtási szolgáltatás nyújtására Füzesgyarmat Város Önkormányzata, a 
fenntartásában működő költségvetési szervek költségvetési szervek valamint a tulajdonában álló gazdasági társaságok 
tekintetében. 

 
2. Teljesítés 
 

2.1 Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelők alábbi ingatlanjaiban az 2.4 pontban meghatározotti mindenkor hatályos 
jogszabályok és rendeletek szerint előírt feladatok ellátást biztosítja, az azokban leírt gyakoriságok figyelembe vételével, 
előzetesen egyeztetett helyszíneken és időpontban.  
 
2.2  Vállalkozó a kötelezően elvégzendő feladatairól a megrendelőkkel egyeztetve a szerződés aláírása után 15 napon belül 

ütemtervet készít, melyet Megrendelő részére átad 
 

2.3   Vállalkozó a szerződés aláírásának napjától 2021. december 31. napjáig jogosult a jelen szerződés szerinti feladat ellátásra.  
 
2. 4   Feladatellátás helyszínei: 

 

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1: 
- városháza 
- volt vízmű épülete 
- udvari szociális épület 
- asztalos műhely 
- raktár 
- mázsaház 

 

5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 8. (Könyvtár) 
 

5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 29. (Bölcsőde) 
 

5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 1: 
- egészségügyi központ 
- önkéntes tűzoltóság 

 

5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 8. (Óvoda) 
5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 2375/2. Sportcsarnok 
5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 6. (régi gyógyszertár)  
5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 8. (6 lakásos társasház) 
5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 10.  
5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 3. (önkormányzati garázsok) 
5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 67. (képtár) 
5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 87. (Tourinform) 
5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 88. (Kastélypark fürdő) 
5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 92. (Gyógycentrum) 
5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 630/30. (Sportpálya és épületei) 
5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 630/30. (Sárréti komplex turisztikai centrum) 
 
2.4 Vállalkozó köteles a szolgáltatói tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok és rendeletek alapján végezni. Főként: 

- 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet „Az egészségügyi kártevők elleni védekezés részletes előírásai” 

- 38/2003. (VII. 7.) EszCsM-FVM-KvVM együttes rendelet „Az irtószerekre vonatkozó különleges előírások” 

- 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység 

szabályairól 

- 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 
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- 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve 
tevékenységek részletes szabályairól 

- 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-
higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről 

 
3. Az eseti megrendelő 
 

3.1. Megrendelők a kötelezően előírt szolgáltatáson felül indokolt esetben eseti megrendeléseket is kérhetnek a Vállalkozótól 
melyet köteles 5 munkanapon belül teljesíteni. Az eseti megrendelő tartalmazza az adott szolgáltatás tekintetében releváns 
adatokat, az elvárt tevékenység meghatározását és a teljesítés helyszínét is. 
 

 
4. Fizetési feltételek: 
 

4.1 Vállalkozó az elvégzett tevékenységeinek tekintetében negyedévente költségvetési szervenként és gazdasági 
társaságonként összesítőt készít, amely alapján megrendelő képviselői teljesítés igazolást állítanak ki. Vállalkozó a 
teljesítésigazolások alapján költségvetési szervenként illetve gazdasági társaságonként 1 számlát állít ki, amelyet megrendelő 30 
napos fizetési határidőn belül a vállalkozó ................... banknál vezetett, ............................. számú bankszámlájára átutalással fizet 
meg. 

 
5. Szavatosság 
 

5.1. Vállalkozó szavatolja, hogy a szerződés keretén belül általa elvégzett szolgáltatás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak 
és szabványoknak, továbbá a beszerzési eljárás során keletkezett dokumentációkban megfogalmazott, az ajánlatban elfogadott 
– ott részletezett – előírásoknak és minőségi követelményeknek. 

 
6. Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése 
 

6.1. Vállalkozónak a teljesítését a jelen szerződésben foglaltak szerint kell végeznie. 
 

6.2. Vállalkozó kötelezettségeinek nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén (kivéve vis maior esetét) az alábbi szankciók 
érvényesíthetők: 

 késedelmi kötbérigény  
 meghiúsulási kötbér 
 Megrendelők a Vállalkozó szerződésszegése esetén a kötbért meghaladó kárát is jogosultak érvényesíteni 

 

6.3. Amennyiben a jelen szerződés alapján leadott megrendelés teljesítése során a Vállalkozó számára olyan körülmény áll elő, 
amely akadályozza a teljesítést, úgy írásban, elektronikus úton haladéktalanul értesítenie kell a Megrendelőket a késedelem 
tényéről, okairól és várható elhúzódásáról. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó a felelős és nem mentesülhet 
a késedelmes teljesítés vagy nemteljesítés jogkövetkezménye alól. 

 
7. Vitás kérdések rendezése, vonatkozó jogszabályok 
 

7.1. Vállalkozónak és Megrendelőknek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy tárgyalások útján rendezzék az összes 
olyan jövőbeni nem várt nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül 
fel. Valamennyi felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást 
tájékoztatni. 

 

7.2. A jelen szerződésben nem szereplő kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak. 
 

7.3. Felek rögzítik, hogy a Ptk. üzleti titokra vonatkozó rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el 
 

8. Záró rendelkezések 
 

8.1 Szerződő felek jelen Vállalkozási szerződés tartalmát ismerik, értelmezték, és azt, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt írták alá. 

 
Füzesgyarmat, 2020. október Füzesgyarmat, 2020. október 

  

……………………………… ……………………………… 
,  Koncz Imre, polgármester  

Vállalkozó Megrendelők 
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 A szerződés rendelkezéseit magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el: 

 

 
 

………………………………….. 
Dr. Blága János, jegyző 

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 

 
 

…………………………………… 
Károlyi Zsigmondné, intézményvezető 

Füzesgyarmati "Lurkófalva” Óvoda 

 
 
 

…………………………………… 
Rácz-Homoki Éva Julianna, intézményvezető 

Hegyesi János Városi Könyvtár  
és Közművelődési Intézmény 

…………………………………… 
Elek-Marázi Angéla, mb. intézményvezető 

Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató 
 

 
 
 

…………………………………… 
Turbucz Róbert, ügyvezető 

Füzesgyarmati Városgazdálkodási 
és Intézményüzemeltetési Kft 

…………………………………… 
Kovács Márton, ügyvezető 

Füzesgyarmati Kastélypark Kft 

 


