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14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

 ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 

 I. szakasz: Ajánlatkérő 

 I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

 Hivatalos név: 

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

 Postai cím: 

Mogyoródi út 43. 

 Város: 

Budapest  

 Postai irányítószám:  

1149 

 
 
II. szakasz: Tárgy 

 II.1) Meghatározás 

 II.1.1) A közbeszerzés tárgya: 

a központi szúnyoggyérítés megszervezésével és ellenőrzésével összefüggő szakértői feladatok ellátása 
(2017-2019.) 

  
II.2) A közbeszerzés mennyisége 

 

Keretmegállapodás a központi szúnyoggyérítés megszervezésével és ellenőrzésével összefüggő szakértői fel-
adatok ellátása tárgyában a 2017-2019. évek vonatkozásában az alábbiak szerint.  

A keretmegállapodás keretösszege: 157.480.315,- Ft + ÁFA (a közbeszerzés mennyisége) 

A nyertes ajánlattevő feladata a szúnyoggyérítéssel érintett területek behatárolása, az így kijelölt területeken 
az alkalmazandó gyérítési módszerek meghatározása, illetve az imágó- és szúnyoglárva-gyérítés hatékonysá-
gának mérése. 

A gyérítendő terület nagysága 2016. évben (irányadó mennyiség a keretmegállapodás időtartama alatti évek-
re vonatkozóan) összesen 835.000 ha területen, amely területen belül  

- légi biológiai szúnyoggyérítés – 12.500 ha területen valósult meg,  

- földi biológiai szúnyoggyérítés – 12.500 ha területen valósult meg, 

- légi kémiai szúnyoggyérítés – 470.000 ha területen valósult meg, 

- földi kémiai szúnyoggyérítés – 340.000 ha területen valósult meg, 

(valamennyi tevékenység) Magyarország teljes területén. 

Az imágó- és szúnyoglárva-gyérítés hatékonyságának mérése során a nyertes ajánlattevő feladata különösen:  
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- annak ellenőrzése, hogy a szúnyoggyérítést végző vállalkozó munkavégzése a vonatkozó jogszabályoknak, 
illetve az Országos Epidemiológiai Központ Módszertani Levelében foglaltak betartásával történik-e, továb-
bá az Ajánlatkérő és a gyérítési feladatot ellátó vállalkozó(k) között kötendő szerződésben foglaltaknak 
megfelelően, a szakértői javaslat alapján történik-e, 

- a tervezett gyérítési időpontot megelőzően annak felmérése, hogy a gyérítés indokolt-e/időszerű-e,  

- a munkavégzést követően csípésszám, illetve lárvaszám vizsgálat végzése, minta gyűjtése, és szükség ese-
tén fajhatározás végzése, 

- a helyszín előzetes bejárása és felmérése, valamint szúrópróbaszerű személyes ellenőrzés, 

- a szúnyoggyérítést végző vállalkozó által elvégzett munka teljesítésigazolása. 

További részletes elvárások a közbeszerzési dokumentumokban találhatók. 

 

 

 
 IV. szakasz: Eljárás 

 IV.1) Meghatározás 

 IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 

II. rész, XV. Fejezet 

 IV.1.2) Az eljárás fajtája: 

A Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti uniós eljárásrendben lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás. 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismer-
tetése: 

- 

 IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: 

 - 

 IV.2) Adminisztratív információk 

 IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:1 2016/S 250-461040 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 KÉ-16062/2016 (KÉ-szám/évszám) 

 IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illető-
leg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:2 

____/__/__ 

 IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:2 

- 

 IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: 

- 

  
V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

A szerződés száma: 1 Rész száma:2 [1 ] Elnevezés: a központi szúnyoggyérítés megszervezésével és ellenőr-

zésével összefüggő szakértői feladatok ellátása (2017-2019.) 
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Az eljárás eredményes volt   igen  nem 
 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 
   Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

 V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás 

 igen  nem 

 V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi ele-
me(i): 

– 

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

-  

 V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:2  

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: 1 

 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 
tartalmi eleme(i): 

I. Ajánlattevő neve: Pannon-Bio-Kalibra Konzorcium: Pannónia Központ Kft. – Bio-Kalibra Környezetvé-

delmi Szolgáltató Bt. közös ajánlattevők 

Ajánlattevő címe: 1037 Budapest, Zay u. 3. - 8360 Keszthely, Vak Bottyán u. 37. - 1137 Budapest, Szent 

István krt. 16. 

Ajánlattevő adószáma: 28336282-2-41 (Bio-Kalibra Környezetvédelmi Szolgáltató Bt.) 

Ajánlattevő adószáma: 12984037-2-20 (Pannónia Központ Kft) 

Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat számszerűsíthető elemei: 

Az értékelési szempont megnevezése Az ajánlatban foglalt érték 

1. Rendelkezésre állás ideje 24 óra 

2. Ajánlati ár 157.314.000,- Ft + ÁFA 

 

Ajánlattevő alkalmasságának indokolása: Ajánlattevő benyújtott ajánlata maradéktalanul megfelel az 

ajánlati felhívásban és a Kbt.-ben foglalt érvényességi és alkalmassági feltételeknek 

 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott aján-



4/7 

latnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelé-
si pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 
 
 

Az értékelés részszempontjai 

A rész-
szem-

pontok  
súly-

számai 

I. Pannon-Bio-
Kalibra Konzor-

cium 

ÉPSZ SZO 

1. Az ajánlati ár (vállalkozói díj) 

(nettó HUF) 
95 10 950 

2. Rendelkezésre állás ideje 

[Ajánlatkérő igénybejelenté-

sét követően vállalt időtartam 

a gyérítés indokoltságának 

meghatározására] (legalább 

24 óra, legfeljebb 72 óra) 

5 10 50 

A súlyszámmal szorzott értéke-
lési pontszámok összegei aján-
lattevőnként: 

  1000 

 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
– 

 V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:2 

1-10. 

 V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megad-
ta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:2 

 
1. részszempont: Rendelkezésre állás ideje [Ajánlatkérő igénybejelentését követően vállalt időtartam 
a gyérítés indokoltságának meghatározására] (legalább 24 óra, legfeljebb 72 óra) 

A részszempontra vonatkozóan ajánlott érték kedvezőbb, ha a számát tekintve minél alacsonyabb, az-
az minél közelebb van a minimális értékét jelentő 24 órához. A megajánlott mennyiségnek (óra) meg kell 
jelennie az ajánlati felolvasólapon – lásd az 5. fejezet 2. számú mellékletét). A rendelkezésre állási időt 
órában, abszolút értékben, egész számokban kell meghatározni. A nem egész számokban (órában) tett 
megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 

 
Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Ajánlattevőket, hogy 72 óránál nem lehet kedvezőtlenebb (magasabb) az 

Ajánlattevő által tett megajánlás. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerint a rendelkezésre állási idő-
ként megajánlott 24 órás vállalást olyan legkedvezőbb szintnek tekinti, amelyre a maximális pontot adja, 
illetőleg az értékelés során ezt a maximális értéket veszi figyelembe.  

 
Ajánlatkérő az 1. részszempontot olyan módon értékeli, hogy a legjobb (legalacsonyabb értéket tar-

talmazó) ajánlati elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de leg-
alább a minimális pontszámot adja, az értékarányosítás (fordított arányosítás) módszere szerint. 

 
Legkedvezőbb ajánlat = legrövidebb rendelkezésre állási idő vállalása (legalacsonyabb érték). 
 
Pontszámítás módszere: P= (AAlk / A) * (Pmax – Pmin) + Pmin 
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2. részszempont: Ajánlati ár (HUF + ÁFA) 

Az ellenérték nem tartalmazza az általános forgalmi adót, de ezen kívül tartalmazza valamennyi adót és dí-
jat, az Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden költségét, így az ellenértéken felül az 
Ajánlattevőnek az Ajánlatkérővel szemben, a szerződés megfelelő teljesítése kapcsán, további követelése 
nem lehet. 
 

Ajánlatkérő a 2. részszempontot olyan módon értékeli, hogy a legjobb (legalacsonyabb értéket tartalma-
zó) ajánlati elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de legalább a 
minimális pontszámot adja, az értékarányosítás (fordított arányosítás) módszere szerint. 
 

Az ajánlati árat az ajánlathoz csatolt részletes ártáblázat összegének kumulált eredménye feltüntetésé-
vel, összesített módon kell megajánlani azzal, hogy a részletes ártáblázatban feltüntetett mennyiségek 
csak az ajánlati árak összehasonlíthatóságát szolgálják. Az ajánlathoz csatolt részletes ártáblázatokban sze-
replő végösszegnek meg kell egyeznie a felolvasólapon feltüntetett összeggel (ajánlati árral). 
 

Minimális: 1 pont. Legkedvezőbb ajánlat = legalacsonyabb ár. 
 

Pontszámítás módszere: P= (Amax / A) * (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

Ajánlatkérő jelzi, hogy az értékarányosítás tekintetében a Közbeszerzési Hatóság összességében legelő-
nyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmuta-
tóját (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám, 2012. VI. 1.) alkalmazza (értékarányosítás tekintetében az 
útmutató III. fejezet A. pont 1.ba) alpontja szerinti képletet). 

 

 V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe és adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának 
indokai: 

Ajánlattevő neve: Pannon-Bio-Kalibra Konzorcium: Pannónia Központ Kft. – Bio-Kalibra Környezetvé-

delmi Szolgáltató Bt. közös ajánlattevők 

Ajánlattevő címe: 1037 Budapest, Zay u. 3. - 8360 Keszthely, Vak Bottyán u. 37. - 1137 Budapest, Szent 

István krt. 16. 

Ajánlattevő adószáma: 28336282-2-41 (Bio-Kalibra Környezetvédelmi Szolgáltató Bt.) 

Ajánlattevő adószáma: 12984037-2-20 (Pannónia Központ Kft) 

Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat számszerűsíthető elemei: 

Az értékelési szempont megnevezése Az ajánlatban foglalt érték 

1. Rendelkezésre állás ideje 24 óra 

2. Ajánlati ár 157.314.000,- Ft + ÁFA 

Ajánlat kiválasztásának indoka: ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legjobb ár-érték arányú ajánlatot, 
amely az ajánlati felhívás szerint a bírálati szempont volt. 

 V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe és az adószáma, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:2 

- 
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 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2     igen      nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni: 

- 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), 
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:2 
– 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:2 

– 

 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 
– 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot 
tevő ajánlatában: 
–  

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

– 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismerteté-
se 2 

- 

 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

 VI.1) További információk:2 

- 

 VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: --   -            Lejárata: - 

 

 VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 

2017/05/17 

 VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 

2017/05/17  

 VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka2 
– 

 VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja2 

--/--/-- 

 VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja2 
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--/--/-- 

 VI.1.7) Az összegezés javításának indoka2 
– 

 VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja2 

--/--/-- 

 VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja2 

--/--/-- 

 VI.1.10) További információk:2 

- Jogorvoslati kérelem benyújtására a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint van lehetőség. 

 
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6. § (4) 

és (6) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve, a közbeszerzési dokumentumok részét képező jelen ajánla-
tok elbírálásáról szóló összegezést ezúton ellenjegyezzük: (az aláírásokat az eredeti/papír alapú dokumentum tar-
talmazza) 
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