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I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA
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1. FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint Ajánlatkérő ezúton kér ajánlatot

„Veszettség elleni orális vakcina beszerzése, vakcinázás és kapcsolódó szolgáltatások
ellátása” tárgyban, melynek nyertesével az 1. részben adás-vételi, míg a 2. részben vállalkozási
szerződést kíván kötni.

Beszerzés tárgya, mennyisége:
1. rész:
2018. év: Vakcina 2018: tavaszi kampányhoz 985.920adag + 30 % + termelési számonként 20-20
adag, őszi kampányhoz 985.920 adag + 30 % + termelési számonként 20-20 adag, azaz összesen
1.971.840 adag + 30 % + termelési számonként 20-20 adag vakcina.
Esetleges meghosszabbítás esetén 2019. év: Vakcina 2019: tavaszi kampányhoz 985.920 adag + 30
% + termelési számonként 20-20 adag, őszi kampányhoz 985.920 adag + 30 % + termelési
számonként 20-20 adag, azaz összesen 1.971.840adag + 30 % + termelési számonként 20-20 adag
vakcina.
2. rész:
2018. év: Veszettség elleni vakcinázás és kapcsolódó szolgáltatások ellátása 2018. év tavaszi és őszi
megrendeléseiben (kampányaiban) összesen
- 98.592 km² + 30 % területen 20 adag/ km² sűrűséggel 1 km-enkénti repülési útvonalakkal, a
mellékelt, tájékoztató jellegű térkép alapján (szimpla szórás),
- Opcionálisan új gócpont észlelése esetén - maximum 2 gócnyi területen, azaz maximum 2×7850
km2-en 40 adag/ km² sűrűséggel 500 m-enkénti repülési útvonalakkal (dupla szórás),
- Opcionálisan Budapest kézi kihelyezéssel történő immunizálása (60 adag/útvonal km sűrűséggel)
maximum 2 alkalommal a mellékelt térkép alapján,
- 1.971.840adag + 30% csalétekben elhelyezett vakcina repülőgépes és kézi kihelyezése,
- A napi rögzített repülési adatok (repülési nyomvonalak és keletkezett vakcina koordináta párok)
megküldése elektronikus formában minden egyes repülési nap végén az Ajánlatkérőnek a
teljesítmény értékeléséhez.
- A vakcina kiszórás során gyűjtött GPS adatok (repülési útvonalak és az egyes vakcinák kiszórási
koordinátái) térinformatikai módszerekkel történő megjelenítése és bemutatása az Ajánlatkérőnek.
Légi felvételek bemutatása a kijelölt területen el nem végzett szórás indoklására.
- majd azt követően az ország immunizált területén 50 km² -enként egy, összesen 1.972 darab + 30
% róka vagy sakál kilövetése és az illetékes járási állat-egészségügyi és élelmiszerellenőrző hivatalhoz
történő juttatása, valamint a szerződéstervezetben részletezett kapcsolódó szolgáltatások teljesítése.
Esetleges meghosszabbítás esetén 2019. év: Veszettség elleni vakcinázás és kapcsolódó
szolgáltatások ellátása 2019. év tavaszi és őszi megrendeléseiben (kampányaiban) összesen
- 98.592 km² + 30 % területen 20 adag/ km² sűrűséggel 1 km-enkénti repülési útvonalakkal, a
mellékelt, tájékoztató jellegű térkép alapján (szimpla szórás),
- opcionálisan új gócpont észlelése esetén - maximum 2 gócnyi területen, azaz maximum 2×7850
km2-en 40 adag/ km² sűrűséggel 500 m-enkénti repülési útvonalakkal (dupla szórás),
- Opcionálisan Budapest kézi kihelyezéssel történő immunizálása (60 adag/útvonal km sűrűséggel)
maximum 2 alkalommal a mellékelt térkép alapján,
- 1.971.840 adag + 30% csalétekben elhelyezett vakcina repülőgépes és kézi kihelyezése,
- A napi rögzített repülési adatok (repülési nyomvonalak és keletkezett vakcina koordináta párok)
megküldése elektronikus formában minden egyes repülési nap végén az Ajánlatkérőnek a
teljesítmény értékeléséhez.
- A vakcina kiszórás során gyűjtött GPS adatok (repülési útvonalak és az egyes vakcinák kiszórási
koordinátái) térinformatikai módszerekkel történő megjelenítése és bemutatása az Ajánlatkérőnek.
Légi felvételek bemutatása a kijelölt területen el nem végzett szórás indoklására.
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- majd azt követően az ország immunizált területén 50 km² -enként egy, összesen 1.972 darab + 30
% róka vagy sakál kilövetése és az illetékes járási állat-egészségügyi és élelmiszerellenőrző hivatalhoz
történő juttatása, valamint a szerződéstervezetben részletezett kapcsolódó szolgáltatások teljesítése.
Tájékoztató jelleggel megadjuk, hogy a fenti, szimpla szórás minimum mennyiségek a 2
megrendelés (kampány) során az alábbi mennyiségi megoszlást mutatják jelenleg:
1. 2018. év tavasz: 49.296 km2 szimpla szórás
2. 2018. ősz:49.296 km2 szimpla szórás
Új gócpont észlelése esetén az opcionálisan meghatározott dupla szórás mennyiség terhére és a
szimpla szórás %-os eltérése terhére – külön megrendelésben kerül kijelölésre az új terület.
Az ajánlati felhívás és az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentumok (a továbbiakban:
Dokumentáció) együttesen tartalmazza az eljárással kapcsolatos feltételeket. A két dokumentum
közötti ellentmondás esetén az ajánlati felhívás előírásai az irányadók.
2. ELŐZETES KIKÖTÉSEK
A Dokumentációt a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik, így annak
másolása, terjesztése, felhasználása részeiben vagy egészében, a jelen eljárás keretein kívül
jogellenes. A jogtulajdonos nem járul hozzá jelen Dokumentáció bármilyen formában –
változatlan vagy változtatott – formában történő felhasználásához a jelen eljárás keretein kívül.
Az ajánlat elkészítésének alapja a Dokumentáció, mely rögzíti az ajánlattételi elvárásokat, a
részletes szerződéses feltételeket és a teljesítéssel kapcsolatos elvárásokat. Az ajánlatnak az összes
elvégzendő feladatot tartalmaznia kell, úgy, ahogy azt az ajánlatkérő jelen Dokumentációban
előírja.
Az Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, illetve a Dokumentációban meghatározott tartalmi és
formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie.
Ajánlata benyújtásával az Ajánlattevő teljes egészében és megkötések nélkül elfogadja a jelen
Dokumentációban meghatározott összes feltételt az ajánlattételi időszakban esetlegesen kiadott
kiegészítéssel együtt, függetlenül az Ajánlattevő saját feltételeitől, amelyektől ezennel eláll.
Az Ajánlattevő kötelessége, hogy teljes körű ismereteket szerezzen a maga számára a
közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt. Ajánlatkérő feltételezi,
hogy az Ajánlattevő minden olyan információt beszerzett, amely az ajánlat elkészítéséhez és a
szerződéskötéshez szükséges.
Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, követelményt,
meghatározást, specifikációt, amelyet a Dokumentáció tartalmaz, átvizsgáljon. Bármely, az ajánlat
által tartalmazott hiba, hiányosság az Ajánlattevő kockázatára történik, és az ajánlat
érvénytelenségét eredményezi.
3. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS, ILLETVE A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSA, AZ
AJÁNLATI FELHÍVÁS VISSZAVONÁSA
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt, illetve az ajánlati felhívásban és Dokumentációban
foglaltakat jogosult módosítani. Az ajánlati felhívás módosított elemeiről, illetve a Dokumentáció
módosított elemeiről vagy – amennyiben a Dokumentáció módosítása nagyobb terjedelmű – a
Dokumentáció módosításának tényéről, módosított pontjainak felsorolásáról és a módosított
Dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módjáról, határidejéről, beszerzési helyéről az
ajánlattételi határidő lejárta előtt új hirdetményt kell közzétenni és egyidejűleg tájékoztatni kell
azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így
különösen akik a Dokumentációt átvették vagy kiegészítő tájékoztatást kértek.
Ajánlatkérő az ajánlati felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, amiről az
ajánlattételi határidő előtt hirdetményt tesz közzé, továbbá egyidejűleg valamennyi Ajánlattevőt
írásban tájékoztatja.
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4. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
Az eljárást megindító felhívással, illetve a Dokumentációval kapcsolatos kiegészítő tájékoztatások,
pontosítások kizárólag írásban történnek, és úgy kerülnek megadásra, hogy azok minden
gazdasági szereplő számára hozzáférhetők legyenek, és ne sértsék a gazdasági szereplők
esélyegyenlőségét.
Ajánlatkérő feltételezi, hogy a gazdasági szereplő részletesen tanulmányozza a Dokumentáció
tartalmát és értelmezi azt. A számára nem egyértelmű kikötéseket, előírásokat és
meghatározásokat illetően további tájékoztatást kérhet, és az így kapott válaszokat figyelembe
véve állítja össze ajánlatát. Ennek módja a következő: amennyiben a Dokumentációval, a
megvalósítandó feladatokkal, stb. kapcsolatban a gazdasági szereplőknek bármiféle kérdésük
merül fel, azt írásban tehetik fel az Ajánlatkérő számára.
Ajánlatkérő kéri, hogy a kiegészítő tájékoztatás körében az eljárást megindító felhívásban és az
eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentációban meghatározott címre eljuttatott, írásos
formában készült (szövegtartalmú) kérést a kiegészítő tájékoztatás elkészítése érdekében az
ajánlattevő szerkeszthető MS Word (.doc) formátumban elektronikus úton is küldje meg az
eljárást megindító felhívásban és a Dokumentációban megadott e-mail címre.
A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy a Dokumentáció elérése során olyan
elérhetőséget adjon (e-mail és fax) meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24
órában alkalmas. Ugyancsak a gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a
kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.
A Kbt. 114. § (6) bekezdésére tekintettel az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatást kérhet az
Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű
időben válaszolja meg. A kiegészítő információkérést az alábbi elérhetőségre küldött elektronikus
levélben vagy telefaxban kell megtenni: JURATIO Zrt., Dani Sándor Fax: 06/1-288-0708; e-mail:
sdani@juratio.hu
Az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a fentiekre tekintettel az Ajánlatkérő csak az
ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3. munkanapig beérkezett kiegészítő tájékoztatás
megválaszolását tudja garantálni; a később beérkezett kérdések esetében az Ajánlatkérő a Kbt. 56.
§ (3) bekezdésére tekintettel dönthet úgy, hogy nem válaszolja meg a kiegészítő tájékoztatást, vagy
a Kbt. 114.§ (6) alapján alkalmazza a Kbt. 52.§ (3) bekezdését és meghosszabbítja az ajánlattételi
határidőt.
Amennyiben az eljárásban kiegészítő tájékoztatás(ok)ra került sor, ajánlattevőnek nyilatkoznia
kell, hogy az ajánlata elkészítése során a kiegészítő tájékoztatás(oka)t figyelembe vette.
A kiegészítő tájékoztatásra egyebekben a Kbt. 56. § és a Kbt. 114. § (6) bekezdése az irányadó.
5. AZ AJÁNLAT TARTALMA:
Az ajánlatnak – figyelemmel a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontjára - a következő iratokat kell
tartalmazni:
Melléklet a
Formanyomtatvány
ok között

Iratanyag megnevezése

—

Fedlap

—

Tartalomjegyzék
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Melléklet a
Formanyomtatvány
ok között
1. sz. melléklet
—

Iratanyag megnevezése

Felolvasólap
Együttműködési megállapodás (közös ajánlattétel esetén)

2. sz. melléklet

Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 66 § (2) bekezdés], továbbá
ajánlattevő
nyilatkozata
arról,
hogy
mikro-,
kis
vagy
középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 66. § (4) bekezdés]

3. sz. melléklet

Ajánlattevői nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2)
bekezdése alapján

4. sz. melléklet

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)–b) pontjaira
vonatkozóan

5. sz. melléklet

Kizáró okokról szóló nyilatkozat
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja
vonatkozásában

6. sz. melléklet

Nyilatkozat a Kbt. 114. § (2) bekezdésének értelmében, a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontjában és 10. § g) pont gb)
alpontjában foglaltak szerint (Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb)
alpont)

7. sz. melléklet

Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) cégszerű nyilatkozata
alkalmassága megállapításáról a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint

8. sz. melléklet

Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az
ajánlat elektronikus példánya az ajánlat eredeti papír alapú példányával
mindenben megegyezik és jelszóvédelemmel nincs ellátva

9. sz. melléklet

Nyilatkozat az alkalmasság igazolására igénybe
szervezet/személy vonatkozásában (adott esetben)

10. sz. melléklet

Az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet/személy
nyilatkozata (adott esetben)

13. sz. melléklet

Ajánlattevőnek a 2. rész vonatkozásában részletes árajánlatot kell
csatolnia

—

Az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása
hitelességének megállapítása érdekében az ajánlattevő, közös ajánlat
esetén ajánlattevők, illetve kapacitást nyújtó szervezet (személy)
cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási címpéldányát vagy a 2006.
évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját.
Egyéni vállalkozó, az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009.
évi CXV. törvény 10. § (1) bekezdése figyelembevételével csatolja a
képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni
vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát vagy az igazolványszámát
és az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja
bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának ajánlatban történő
csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására
(pl. személyi igazolvány, aláírás minta, közjegyző által hitelesített
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vett

az

más

Melléklet a
Formanyomtatvány
ok között

Iratanyag megnevezése

nyilatkozat);

11. sz. melléklet

Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról
Ajánlattevőnek
(közös
ajánlattevőnek)
folyamatban
lévő
változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást

12. sz. melléklet

Nyilatkozat
kiegészítő
figyelembevételéről

tájékoztatás(ok)

átvételéről

és

—

Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az
Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása
alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult
személy által aláírt meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalva

—

Szakmai ajánlat részeként az ajánlathoz mellékletként csatolni
szükséges:
1. rész:
- szakmai ajánlat a vonatkozó (ezen dokumentáció 66-68.
oldala) műszaki leírás alapján
- a megajánlott vakcina magyarországi vagy az EU egész
területére vonatkozó forgalomba hozatali engedélyének
másolata,
- gyártóhely szerinti illetékes gyógyszerügyi hatóság igazolása,
mely szerint a megajánlott vakcina megfelel az Európai
Bizottság, az állati szivacsos agyvelőbántalom kórokozóinak
emberi felhasználásra szánt és állatgyógyászati készítmények
útján történő átviteli kockázatának minimálisra csökkentéséről
szóló 2011/C 73/01 számú Iránymutatásának,
- a vakcinák lejárati (szavatossági) határidejének bemutatása.
2. rész:
-

- szakmai ajánlat a vonatkozó (ezen dokumentáció 68-72.
oldala) műszaki leírás alapján

-

- Ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell neveznie a választott
repülőtereket és a közelükben a vakcina tárolására kijelölt
hűtőházakat (-20 C°), illetve be kell mutatnia a vakcina más
módon történő tárolását.

-

- Ajánlattevőnek az ajánlatban, nem műszaki végzettségűek
számára is érthetően, be kell mutatnia a kisrepülőgépek,
kiszóró berendezés, GPS rendszer és a kamera rendszer
műszaki paramétereit / megfelelőségét..
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Melléklet a
Formanyomtatvány
ok között

Iratanyag megnevezése

—

Fordítás (adott esetben)

—

Az ajánlat elektronikus példánya (CD/DVD/pendrive adathordozón)

6. A KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE
Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások (közös ajánlattétel) ajánlattételét is elfogadja.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást (együttműködési megállapodás)
kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az
ajánlatkérővel való kapcsolatát.
Az ajánlatban utalni kell a közös ajánlati szándékra, és meg kell nevezni a közös ajánlattevőket,
illetve a közös ajánlattevő vezető tagját (képviselőjét), annak címét, egyéb elérhetőségét. Az
együttműködési megállapodást az ajánlathoz kell csatolni.
A megállapodásnak a következő kötelező elemeket kell tartalmazni:
–
A közös ajánlattevőket vezető (képviselő) cég megnevezése és felhatalmazása a közös
ajánlattevők vezetésére, az ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a teljes körű
döntéshozatalra;
–
A felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére;
–
A közös ajánlattevők, illetve ajánlattevők egymás közötti munkamegosztása;
–
A felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a vállalkozási szerződésben
foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig az együttműködési megállapodás ezen tartalmi
elemein és a tagok személyén nem változtatnak.
A szerződő tagok személye a közbeszerzési eljárás ideje alatt nem változhat.
7. AZ AJÁNLATTÉTEL KÖLTSÉGE
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség kizárólag az Ajánlattevőt
terheli. Az Ajánlatkérő nem felel, vagy nem fizet semmiféle költségért vagy veszteségért, amely az
Ajánlattevőt érheti.
Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen
kívüli egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes,
vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben e költségekkel
kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.
Az Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítéséért sem a nyertes
Ajánlattevőnek, sem másoknak nem fizet.
8. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ
Az ajánlattételi határidő: 2017. december 13., 14:00 óra
Az ajánlatok benyújtásának helye:
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
I. emelet 124. Gazdasági Elnökhelyettes titkársága
A postai úton benyújtott ajánlat ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért, illetve az ajánlat
elvesztéséért, valamint a jelen felhívásban meghatározottak szerint az ajánlat nem megfelelő
helyszínre történő benyújtásáért ajánlatkérő nem vállal felelősséget, ennek kockázata az
ajánlattevőt terheli. Hivatkozva a Központi Érkeztető Rendszer (KÉR) kivételi körébe tartozó
küldeményekre, a postai úton benyújtott ajánlatokat a NÉBIH KÉR-kivételeket fogadó
postafiókjába szíveskedjenek küldeni, melynek címe: NÉBIH 1537 Budapest, Pf. 407. VÜI
Beszerzési és Közbeszerzési Osztály.
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A személyesen (beleértve a kézbesítőket vagy futárszolgálatokat) átnyújtott ajánlatokról az
Ajánlatkérő átvételi elismervényt állít ki.
Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó ajánlattevőktől indokként nem fogad el
semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, forgalomelterelés, eltévedés, parkolási
probléma, stb.).
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat átvételét – akár közvetlenül, akár
postai úton – munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 9:00 és 16:00 óra között, pénteken 9:00 és
14:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 órától az ajánlattételi határidőig
tudja biztosítani. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat átvétele - várakozás,
sorban állás, az átvétellel kapcsolatos adminisztráció lebonyolításának időigénye miatt - hosszabb
időt is igénybe vehet, ezt az ajánlatok benyújtásánál ajánlattevő vegye figyelembe.
Ajánlatkérő az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton, - a
regisztrálási adatok megkérésének kivételével - közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen,
térítésmentesen biztosítja a www.juratio.hu/kozbeszerzesi-eljarasok menü pont alatt.
Az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentumok elektronikusan elérhetőek a fenti címen, illetőleg
igény esetén papíralapon személyesen átvehetők a JURATIO Zrt. irodájában (1031 Budapest,
Monostori út 34.) hétfőtől-csütörtökig 9.00-16.00 óráig, pénteken 9:00-14:00 óráig. Az ajánlati
felhívást kiegészítő dokumentumok papíralapon az ajánlattétel napján 9.00-14.00 óráig állnak
rendelkezésre.
A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.
9. AZ AJÁNLATOK BONTÁSA
Az ajánlatok bontási ideje megegyezik az ajánlatok beadásának határidejével, amely
2017. december 13., 14:00 óra
Helye: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24., I.
em. 128. sz.
Ajánlatkérő külön meghívót nem küld az Ajánlattevőknek, jelen Dokumentáció tekintendő
meghívásnak a bontási eljárásra. Az ajánlatok bontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdésében felsorolt
személyek vehetnek részt. A résztvevők regisztrálása jelenléti íven történik.
Az ajánlatok felbontását megelőzően Ajánlatkérő ismertetheti a szerződés teljesítéséhez
rendelkezésére álló fedezet összegét.
Az ajánlatok felbontásakor Ajánlatkérő ismerteti a következő adatokat:
 ajánlattevő (közös ajánlattevő) nevét,
 ajánlattevő (közös ajánlattevő) címét (székhelyét, lakóhelyét),
 értékelés alapjául szolgáló adatokat.
Az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül, melyet Ajánlatkérő a bontástól számított öt napon
belül megküld az összes ajánlattevőnek.
Minden olyan ajánlatról, amelyet az ajánlati felhívásban meghatározott beadási határidő után
nyújtanak be, az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, az ajánlatot felbontás nélkül megőrzi vagy a
Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint jár el. Az elkésett ajánlat(ok)ról szóló jegyzőkönyvet öt napon
belül megküldi az összes ajánlattevőnek.
10. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI
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Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF), és nem köthető
semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A Kbt. 135. §
(1) bekezdés alapján az Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás)
vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az Ajánlattevő teljesítésétől, vagy az erről szóló
írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdésében
foglaltak szerint történik.
Ajánlattevő – a fenti szabályok betartásával - 1. rész tekintetében kampányonként 1-1 db
részszámla nyújthat be; amennyiben a 30 %-os mennyiségi eltérés terhére szállított vakcina
szállítása kampányon kívüli időpontban történik, annak ellenértékéről annak leszállítását követően
további részszámla nyújtható be.
2. rész tekintetében a tavaszi kampányhoz kapcsolódóan a ténylegesen elvégzett munka
mennyisége alapján 2 db számla kerül kiállításra: egy az előkészítő munkákról és az
immunizálásról egyben és egy a mintagyűjtésről. Az őszi kampányhoz kapcsolódóan a ténylegesen
elvégzett munka mennyisége alapján 3 db számla kerül kiállításra: egy az előkészítő munkákról és
az immunizálásról egyben, és kettő a mintagyűjtésről (külön a december 31-ig és a január 1. után
elvégzett mintagyűjtésről).
A Vállalkozó a szerződéses időszak alatt 4 db részjelentést és 2 zárójelentést készít. Külön
jelentéskészítés és teljesítésigazolás kapcsolódik a kampányonkénti előkészületi munkákhoz,
ehhez nem kapcsolódik külön számlakiállítás. Vállalkozó – a 2018. december 31. napjáig elvégzett
őszi mintagyűjtés kivételével, amely részidőszakról külön részjelentés nem készül – az
immunizálásról és a mintagyűjtésről készült jelentések elkészítését és elfogadását követően az
alábbiak szerint jogosult részszámla kibocsátására:
- első számla a 2018. tavaszi előkészületi munkákról és a tavaszi immunizálásról,
- második számla a 2018. tavaszi mintagyűjtésről,
- harmadik számla a 2018. őszi előkészületi munkákról és őszi immunizálásról,
- negyedik számla a 2018. december 31. napjáig elvégzett őszi mintagyűjtésről,
- ötödik számla a 2018. január 1. napját követően elvégzett őszi mintagyűjtésről.
A részszámlák befogadásának feltétele a feladatra vonatkozó jelentések benyújtása és azok
Megrendelő általi elfogadása.
A %-os mennyiségi eltérés terhére történő olyan feladatellátást követően, amely valamely
megrendeléshez kapcsolódó kampányidőszakon kívül esik, külön két részszámla (az előkészítésről
és immunizálásról egyben és a mintavételezésről) bocsátható ki, melyek befogadásának feltétele
azonos a fent leírtakkal
11. KIZÁRÓ OKOK ÉS IGAZOLÁSUK
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró
okok fennállnak.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság
igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be
(Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67.
§ (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb)
alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g)
pont gb) alpontja szerint kell dokumentumot benyújtania. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró okok hiányát a rendelkezésre
álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése
szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem
tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazható, azonban Ajánlatkérő köteles
elfogadni, ha 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 tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig
a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától számítja Ajánlatkérő.
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladását követő keltezésű nyilatkozatok, igazolások benyújtását
fogadja el.
12. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Ajánlatkérő pénzügyi alkalmasságra vonatkozóan nem él előírással.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
1. rész
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja, 21. § (1a) a) pontja és a
21/A. § alapján csatolni kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három
év (36 hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek)
tartalmaznia kell legalább a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő, ÉV/HÓ bontásban),
a szerződést kötő másik fél megnevezését, elérhetőségét, a szállítás tárgyát, a leszállított vakcina
mennyiségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
2. rész

M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja, 21. § (3a) a) pontja és a

21/A. § alapján csatolni kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három
év (36 hónap) legjelentősebb, jelenközbeszerzés tárgyával megegyező (járványvédelmi vagy egyéb
állategészségügyi vagy növényvédelmi célú – darabos (minimum 1x1x1 cm kiterjedésű) anyag
célzott területi kiszórásának előkészítése és repülőgépes kiszórása, valamint kézi kihelyezése,
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illetve a lakossági tájékoztató anyagok elkészítése, tájékoztató értekezletek tartása és a
mintagyűjtés eszközeinek kiosztása) szolgáltatásainak ismertetését. Az ismertetésnek
(ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a teljesítés idejét (befejezési határidő, ÉV/HÓ
megjelölésben), a szerződést kötő másik fél megnevezését, elérhetőségét, a szolgáltatás tárgyát, a
kihelyezett vakcina mennyiségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és
a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést
konzorciumban végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen
arányban (százalékban) vett részt.

M/2. Az ajánlathoz csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja

alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe,
különösen azon személyek esetében,akik a minőségellenőrzésért felelősek, valamint Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felhívásra az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:
— A szakemberek önéletrajza, a képzettség, a végzettség, a szakmai gyakorlat (az adott
szakember vonatkozásában előírt gyakorlat) bemutatásával,
— Iskolai végzettség/képzettség dokumentuma(i),
— Az adott szakember – a szerződés teljes időtartamára vonatkozó – rendelkezésre állásra
vonatkozó, sajátkezűleg aláírt, eredeti nyilatkozata.

M.3. Az ajánlathoz csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja
alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség
leírását tartalmazó nyilatkozatot a berendezés darabszámának, műszaki paraméterének
(kisrepülőgép esetén legalább a repülési sebesség, repülési magasság; vakcina kiszóró berendezés
esetén legalább a GPS rendszer, kamera rendszer) megjelölésével.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6) - (8) bekezdéseiben foglaltak,
továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 2-7.§-ában foglaltak.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni,
hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes
ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő
(ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) Kbt. 67. § (1)
bekezdése szerinti nyilatkozatát a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint
Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó,
az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait, továbbá a termékmintákat az
alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások
benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles
benyújtani.
A minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) szerint kell
alkalmasságukat igazolniuk.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek 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
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alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Ajánlattevőnek az ajánlatban részenként csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erősforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Irányadó a Kbt. 65. § (9) bekezdése.
A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be.
Az 1. rész esetén az M/1 pont, míg a 2. rész esetén az M/1.-M/3. pontok szerinti alkalmassági
követelmény a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint igazolandó. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt
alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó
részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó,
az ajánlati felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az
ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő
Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
A minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés szerint kell
alkalmasságukat igazolniuk.
A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1. rész
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem mutat be az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított megelőző három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített, jelen eljárás tárgyával megegyező (veszettség elleni orális
vakcina szállítása), legalább 1.450.000 adag vakcina szállítására vonatkozó referenciát.
2. rész
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évből (36 hónap) legalább egy darab
„járványvédelmi vagy egyéb állategészségügyi vagy növényvédelmi célú – darabos (minimum
1x1x1 cm kitejedésű) anyag célzott területi kiszórásának előkészítése és repülőgépes kiszórása,
valamint kézi kihelyezése, illetve a lakossági tájékoztató anyagok elkészítése, tájékoztató
értekezletek tartása és a mintagyűjtés eszközeinek kiosztása” tárgyú, legalább legalább 1.450.000
adag kihelyezésére vonatkozó referenciával.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a teljesítésébe bevonni kívánt

szakemberek között nincs:
- 1.) 1 fő szakirányú okleveles agrármérnöki, vagy vadgazda, illetve ezekkel egyenértékű mérnöki
felsőfokú végzettségű szakember, aki legalább a végzettségének megfelelő 2 éves szakmai
gyakorlattal rendelkezik,
- 2.) 1 fő repülőgépvezetői ágazaton végzett mezőgazdasági gépész üzemmérnök vagy azzal
egyenértékű műszaki felsőfokú végzettségű szakember, aki legalább a végzettségének megfelelő 2
éves szakmai gyakorlattal rendelkezik,
- 3.) 4 fő pilóta, akik érvényes PPL vagy CPL Repülőgép pilóta szakszolgálati engedéllyel, és
minimum 150 óra alacsony repülési magasságú gyakorlattal rendelkeznek.
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M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik legalább 4 db és plusz 2

db tartalék kisrepülőgéppel, amelyek mindegyike 150-250 km/óra repülési sebességgel, 100-300
m munka repülési magasság közötti repülésre alkalmas és amelyek mindegyike rendelkezik
vakcinák kiszórását végző berendezésekkel és az ellenőrzést lehetővé tevő GPS rendszerrel,
amellyel az elvárt sűrűséget egyenletesen biztosítani tudja, valamint rögzíteni képes a kiszórt
vakcina koordinátáit és darabszámát. Továbbá alkalmatlan az ajánlattevő, ha valamennyi
kisrepülőgépe nem rendelkezik a tilalmazott kiszórási területek pontos kihagyását elősegítő és
dokumentáló kamera rendszerrel is, amely alkalmas légi videófelvételek készítésére és rögzítésére
is.

13. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTÉTELLEL KAPCSOLATBAN
1.) A szerződéskötésre legkorábban az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének
napját követő 11. napon kerül sor.
2.) Ajánlatkérő az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton,
- a regisztrálási adatok megkérésének kivételével - közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen,
térítésmentesen biztosítja a www.juratio.hu/kozbeszerzesi-eljarasok menü pont alatt.
A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.
3.) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 2017.12.13. 14:00 óra.
Hely: Helye: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24., I.
em. 128. sz.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint.
4.) Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott tartalmi, valamint formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie
és benyújtania. Az ajánlatot 1 eredeti példányban kell benyújtani. A borítékon/dobozon

„Veszettség elleni orális vakcina beszerzése, vakcinázás és kapcsolódó szolgáltatások
ellátása” – „Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!” megjelöléseket kell

feltüntetni. Az ajánlatot 2 példányban jelszó nélkül olvasható (de nem módosítható –pdf., vagy
azzal egyenértékű file formátumban) elektronikus adathordozón is be kell nyújtani. Az ajánlathoz
csatolni kell ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az elektronikus
példány az ajánlat eredeti papír alapú példányával mindenben megegyezik és jelszóvédelemmel
nincs ellátva. Az ajánlatot állagsérelem nélkül nem oldható módon, valamennyi szöveget
tartalmazó oldalát folyamatosan növekvő oldalszámmal ellátva szükséges benyújtani.
5.) A Kbt. 114. § (6) bekezdésére tekintettel az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatást kérhet az
Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű
időben válaszolja meg. A kiegészítő információkérést az alábbi elérhetőségre küldött elektronikus
levélben vagy telefaxban kell megtenni: JURATIO Zrt., Dani Sándor Fax: 06/1-288-0708; e-mail:
sdani@juratio.hu
Az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a fentiekre tekintettel az Ajánlatkérő csak az
ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3. munkanapig beérkezett kiegészítő tájékoztatás
megválaszolását tudja garantálni; a később beérkezett kérdések esetében az Ajánlatkérő a Kbt. 56.
§ (3) bekezdésére tekintettel dönthet úgy, hogy nem válaszolja meg a kiegészítő tájékoztatást, vagy
a Kbt. 114.§ (6) alapján alkalmazza a Kbt. 52.§ (3) bekezdését és meghosszabbítja az ajánlattételi
határidőt.
6.) A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak a minősítés feltételei. A szigorúbb minősítési feltételek a
pénzügyi, gazdasági és a műszaki szakmai alkalmassági kritériumokat (1. rész: M/1. pont, 2. rész:
M/1., M/2., M/3. pontok) érintik.
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7.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar
nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a
felelős magyar fordítást is. A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel.
8.) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). A közös ajánlattevők
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
megjelölését. Közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésről szóló
megállapodást, melynek kötelező tartalmi elemeit a közbeszerzési dokumentumok írják elő.
9.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak
minősül-e. Ha nem tartozik a fenti törvény hatálya alá, erről is nyilatkoznia kell.
10.) Ajánlatkérő a hiányok pótlását a Kbt. 71. §-a szerint engedi meg.
11.) Az ajánlathoz csatolni kell továbbá:
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéseire vonatkozóan;
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)–b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is
csatolni kell),
- ajánlattevő nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján;
- az alkalmasság megállapítására szolgáló Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot;
- a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatot;
- az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása
érdekében az ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, illetve kapacitást nyújtó szervezet
(személy) cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9.
§ (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. Egyéni vállalkozó, az egyéni vállalkozóról és egyéni
cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 10. § (1) bekezdése figyelembevételével csatolja a
képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a
nyilvántartási számát vagy az igazolványszámát és az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében
Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának ajánlatban történő
csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (pl. személyi igazolvány,
aláírás minta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat);
- ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő)
esetében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban az erre vonatkozó nemleges tartalmú
nyilatkozatot az ajánlatban csatolni kell;
- ajánlattevő nyilatkozatát, hogy az ajánlata elkészítése során a kiegészítő tájékoztatás(oka)t
figyelembe vette;
- amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az
ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozatait,
figyelemmel a Kbt. 65. § (7) bekezdésére.
A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik egyszerű másolatban is benyújthatóak. Az Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy
hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének
alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).
Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott
egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell
tartalmaznia.
12.) A szakmai ajánlat részeként az ajánlathoz mellékletként csatolni szükséges:
1. rész:
- szakmai ajánlat a vonatkozó műszaki leírás alapján, mely alapján a megajánlott termék műszaki
paramétereinek részletes megadásra kerülnek, amely alapján Ajánlatkérő számára megállapítható,
hogy a megajánlott termék megfelel a műszaki leírásban előírt paramétereknek
- a megajánlott vakcina magyarországi vagy az EU egész területére vonatkozó forgalomba
hozatali engedélyének másolata,
- gyártóhely szerinti illetékes gyógyszerügyi hatóság igazolása, mely szerint a megajánlott vakcina
megfelel az Európai Bizottság, az állati szivacsos agyvelőbántalom kórokozóinak emberi
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felhasználásra szánt és állatgyógyászati készítmények útján történő átviteli kockázatának
minimálisra csökkentéséről szóló 2011/C 73/01 számú Iránymutatásának,
- a vakcinák lejárati (szavatossági) határidejének bemutatása.
2. rész:
- szakmai ajánlat a vonatkozó műszaki leírás alapján, mely alapján a megajánlott termék műszaki
paramétereinek részletes megadásra kerülnek, amely alapján Ajánlatkérő számára megállapítható,
hogy a megajánlott termék megfelel a műszaki leírásban előírt paramétereknek- Ajánlattevőnek az
ajánlatban meg kell neveznie a választott repülőtereket és a közelükben a vakcina tárolására
kijelölt hűtőházakat (-20 C°), illetve be kell mutatnia a vakcina más módon történő tárolását.
- Ajánlattevőnek az ajánlatban, nem műszaki végzettségűek számára is érthetően, be kell mutatnia
a kisrepülőgépek, kiszóró berendezés, GPS rendszer és a kamera rendszer műszaki paramétereit /
megfelelőségét.
- Ajánlattevőnek részletes árajánlatot kell csatolnia.
13.) Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor
már ismert alvállalkozókat.
A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont
alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az
Ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés
teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte
meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó
nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
14.) Ajánlattevő az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a Kbt. 72. §
szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is)
[Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
Ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben
részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és
milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Az üzleti titok védelmének és a fenti iratok
üzleti titokká nyilvánításának részletes szabályait a Kbt. 44. § tartalmazza.
15.) Az ajánlatok előzetes bírálata és értékelése:
A Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján az Ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat
érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az Ajánlatkérő
a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok előzetes ellenőrzésére köteles a
nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni,
szükség szerint a Kbt. 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. A megfelelőnek talált
ajánlatokat az Ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli.
16.) A legkedvezőbbnek tekinthető ajánlat bírálata:
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint az eljárás részének eredményéről szóló döntés meghozatalát
megelőzően az Ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek
tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági
követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.
Ajánlattevő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti
felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az Ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő
azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében
bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket Ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni.
Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az Ajánlatkérő nem hívja fel az
ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott
igazolásokat az Ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást
rendel el vagy felvilágosítást kér.
17.) Az eljárás 1. részében az értékelés a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján történik,
mivel a beszerzés tárgya tekintetében nincs olyan további körülmény, mely a szerződés
teljesítésének minőségét befolyásolná.
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Az 2. részben az értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa: 0–100 pont. A legjobb ár-érték arány értékelési szempontja esetén
a módszerek ismertetése:
- az 1. értékelési részszempont: Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147.
szám; 2016. december 21.) 1. számú mellékletének A.1. pontja ba) alpontja szerinti relatív
értékelési módszert, a „Fordított arányosítás”-t alkalmazza.
- a 2. értékelési részszempont: Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147.
szám; 2016. december 21.) 1. számú mellékletének A.1. pontja bb) alpontja szerinti relatív
értékelési módszert, az „Egyenes arányosítás”-t alkalmazza.
A részszempontok esetében alkalmazott értékelési módszer részletes kifejtését a jelen ajánlati
felhívást kiegészítő dokumentumok tartalmazzák.
18.) Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az ajánlati felhívást kiegészítő
dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az
ajánlattevő tájékoztatást kaphat azon környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről,
amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
19.) Árfolyamok: Az eljárás során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlati
felhívás közvetlen megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Az árbevétel tekintetében az érintett év utolsó napján, míg a
referenciák esetében a teljesítés napján érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban
szereplő nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot
közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
20.) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)
pontját.
21.) Az ajánlati felhívásban és az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentumokban valamennyi
órában megadott határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
22.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő lejártát a
http://www.pontosido.com/ weboldal „Pontos idő Budapest” adatai alapján állapítja meg.
23.) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és annak végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni,
valamint a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
14. AZ AJÁNLATOK ELŐZETES BÍRÁLATA ÉS ÉRTÉKELÉSE
Az ajánlatok kiértékelését Ajánlatkérő Bíráló Bizottsága végzi. Az Ajánlatok szakmai
elbírálásának célja megtalálni azt az ajánlattevőt, aki legnagyobb valószínűséggel hozzájárul
ahhoz, hogy az Ajánlatkérő beszerzési igénye megvalósuljon és teljesüljön.
A Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján az Ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat
érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Ajánlatkérő a
bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok fennállásának előzetes ellenőrzésére –
ha szükséges a Kbt. 71-72. § szerinti bírálati cselekmények elvégzésével - köteles.
Ajánlatkérő a hiányok pótlását a Kbt. 71. §-a szerint engedi meg. Ajánlatkérő tájékoztatja az
ajánlattevőket, hogy az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással
történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlást nem rendel el.
Ajánlatkérő csak a fentiek alapján megfelelőnek talált ajánlatokat értékeli.
Ajánlatkérő az értékelés során a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám;
2016. december 21.) figyelembevételével jár el.
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Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és a Dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő,
1. részre vonatkozó ajánlatokat a legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján értékeli. Az
eljárás 1. részének nyertese az az érvényes ajánlatot tett ajánlattevő, aki a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást ajánlja meg.
Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és a Dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő,
2. részre vonatkozó ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján értékeli az
alábbiak szerint:
Értékelési szempont:
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)
80
2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állományt érintő 20
vállalás (Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pont alapján) – 2. rész M2.3.
Műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált, legmagasabb
szakmai gyakorlattal rendelkező szakember alkalmassági
követelmény szintet meghaladó többlettapasztalata (150
óra/fő alacsony repülési magasságú gyakorlat feletti megajánlást
kell megadni, órában, egész számban meghatározva)
1.

Súlyszám:

Az ajánlati ár esetében ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A
legkedvezőbb megajánlás kapja a maximálisan adható 100 pontot, a többi ajánlat
pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül megállapításra. Az így
kapott pontszámok az első bírálati szempont súlyszámával felszorzásra kerülnek.
Amennyiben a részpontszám értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig
történik a kerekítés.
A

Számítás képlete: P   legalacsonyabb   Pmax  Pmin   Pmin
 A

vizsgált


P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa:100
Pmin: a pontskála alsó határa: 0
Alegalacsonyabb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

2.

Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. A legkedvezőbb megajánlás
(legmagasabb szakmai gyakorlat) kapja a maximálisan adható 100 pontot, a többi ajánlat
pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül megállapításra.
A szakmai tapasztalat esetében az 50 óra/fő feletti esetleges megajánlásokat ajánlatkérő a
ponthatár felső határával azonos számú (100 pont) pontszám megadásával bírálja el.
A Kbt. 76. § (13) bekezdése alapján a szakemberre vonatkozó megajánlás alátámasztására
– a Kbt. 69. § (4) bekezdésétől függetlenül – az ajánlatban be kell nyújtani az alábbi
dokumentumokat:
 ajánlattevő részéről nyilatkozatot a megajánlott szakember megjelölésére
vonatkozóan,
 a szakember szakmai önéletrajzát és a képzettséget igazoló okiratok másolati
példányait!
A szakmai önéletrajzot olyan részletezettséggel szükséges benyújtani, amelyből
egyértelműen megállapítható a megajánlás megfelelősége (időtartam (óraszám) és elvégzett
feladat tekintetében).
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A legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéknek legmagasabb szakmai tapasztalat, minősül. Az
így kapott pontszámok az adott bírálati szempont súlyszámával felszorzásra kerülnek.
Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig
történik a kerekítés.
A

Számítás képlete: P   vizsgált   Pmax  Pmin   Pmin
A

 legjobb 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa: 100
Pmin: a pontskála alsó határa: 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Az adott részszempontra adható pontszám felszorzásra kerül a részszemponthoz tartozó
súlyszámmal, majd az így kapott összeg megmutatja az adott értékelési részszempontra kapott
összpontszámot.
Az egyes részszempontokra adott értékelési összpontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek.
Az így keletkezett értékek kerülnek összehasonlításra, az eljárás nyertese a legmagasabb értéket
kapott ajánlattevő.
Összesítés:
Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyre történik
a kerekítés.
Az értékelési részszempontok pontszámai megszorzásra kerülnek az értékelési részszempont
ajánlati felhívásban és Dokumentációban megadott súlyszámával és ezek a súlyozott pontszámok
(szorzatok) kerülnek összeadásra. Az így kapott eredmény adja az ajánlat pontértékét. Az az
ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
Ha több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított összpontszáma, Ajánlatkérő a Kbt. 77. §
(5) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
Az eljárás 2. részének nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a
legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.
15. A LEGKEDVEZŐBBNEK TEKINTHETŐ AJÁNLAT BÍRÁLATA
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát
megelőzően az Ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek
tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági
követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az
igazolásokat benyújtani.
Az igazolások benyújtására és Ajánlatkérő általi bírálatára egyebekben a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)(14) bekezdései irányadók.
16. INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATBAN
Az ajánlatok felbontása után az összegezés megküldéséig sem az Ajánlattevők, sem más - az
ajánlatok elbírálásában hivatalosan részt nem vevő személyek - nem kaphatnak információt az
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ajánlatok értékelésével vagy a szerződés odaítélésével kapcsolatban, a Kbt.-ben valamint a
vonatkozó egyéb jogszabályokban meghatározott - közlendő - információk körén túl.
17. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
Ajánlatkérő az Ajánlattevőket az eljárás eredményéről az arról készült összegezés közvetlen
megküldésével értesíti, legkésőbb az ajánlatok felbontásától számított 30 napon belül.
18. SZERZŐDÉSKÖTÉS
A szerződéskötés tervezett időpontja: legkorábban az eljárás eredményéről szóló összegezés
megküldésének napját követő 11. napon.
A szerződéskötés helye: Ajánlatkérő székhelye.
19. A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI
A nyertes ajánlattevő az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles:
Jelen dokumentum szerződéstervezet részeiben pontosan kifejtésre kerülnek a szerződést
biztosító mellékkötelezettségek
20. TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEK A KBT. 73. § (5) BEKEZDÉSE ALAPJÁN
Budapest Főváros Kormányhivatala
Családtámogatási Főosztály
Cím: 1139 Budapest, Váci út 71.
Tel.: +36-1-452-2910
Fax: E-mail: cstam.ceg@kh.allamkincstar.gov.hu
Budapest Főváros Kormányhivatala
Foglalkoztatási Főosztály
Cím: 1035 Budapest, Váradi utca 15.
Tel.: +36-1-323-3600
Fax: +36-1-323-3602
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Cím: 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.
Tel.: +36-1-478-4400
E-mail:kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu
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II. SZERZŐDÉS-TERVEZET
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I. rész
Adás-vételi szerződés
Amely létrejött egyrészről a Név
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
mint Eladó (a továbbiakban: Eladó)
másrészről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
Törzsszám: 598349
Adószám: 15598347-2-41
Bankszámlaszám: 10032000-00289782
Képviseli: dr. Oravecz Márton elnök
mint Vevő (a továbbiakban: Vevő)
– a továbbiakban együttes említésük során: „Felek” – között az alábbi feltételek szerint.
I.

Előzmények

Vevő, mint ajánlatkérő 2017. ……… napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) III. része alapján nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást indított
„Veszettség elleni orális vakcina beszerzése, vakcinázás és kapcsolódó szolgáltatások
ellátása” tárgyban, 2 részben. Az ajánlati felhívás a Közbeszerzési Értesítő … 2017.
számában, ……………………… nyilvántartási szám alatt került közzétételre.
A
közbeszerzési eljárás I. részében a beszerzés tárgya és mennyisége az alábbiak szerint került
meghatározásra.
Veszettség elleni vakcina szolgáltatása:
- 2018. év tavaszi kampányhoz 985.920 adag + 30 % + termelési számonként 20-20
adag,
- 2018. év őszi kampányhoz 985.920 adag + 30 % + termelési számonként 20-20 adag,
azaz összesen 1.971.840 adag + 30 % + termelési számonként 20-20 adag vakcina.
A beérkezett ajánlatok alapján az eljárás I. rész nyertesének a Vevő, mint ajánlatkérő az
Eladót hirdette ki. Felek jelen szerződést (a továbbiakban: szerződés) ezen közbeszerzési
eljárás alapján kötik meg, az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban és a
nyertes ajánlatban foglaltak figyelembe vételével.
II.
1.)

2.)

A szerződés tárgya, hatálya

Eladó az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint az
ajánlatában foglaltak alapján az I. pontban meghatározott mennyiségű vakcina (termék)
szolgáltatását vállalja, a jelen szerződésben foglaltak szerint.
Vevő jogosult a szerződés hatályát egyoldalú, az Eladó részére legkésőbb az őszi
kampányra vonatkozó teljesítési határidő lejártát 30 nappal megelőzően megküldött
írásbeli nyilatkozattal a 2019. évi kampányokra meghosszabbítani.
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Eladó vállalja, hogy a 2019. évi kampányokra való meghosszabbítás időszakában is a
jelen szerződés szerinti változatlan feltételekkel – az I. pont szerinti mennyiségben –
teljesít.
A szerződés hatályának 2019. évi kampányokra történő meghosszabbítása esetén a
2019. évi kampányokban a teljesítési határidők a következők:
- 2019. tavaszi kampány esetén: 2019. március 20.
- 2019. őszi kampány esetén: 2019. szeptember 18.
A szerződés időbeli hatályának ezen pont szerinti 2019. évi kampányokra való
meghosszabbítása – tekintettel az I. pont szerinti közbeszerzési eljárás ajánlati
felhívásában és dokumentumban foglaltakra – nem minősül a Kbt. 141. §-a szerinti
szerződésmódosításnak.
III.
1.)

2.)

3.)
4.)

5.)

6.)

7.)
8.)

Felek megállapodnak abban, hogy az I. pont szerinti vakcina egy adagjának ellenértéke
nettó ……………..,- Ft + ÁFA, amelyet a Vevő magyar forintban fizeti meg. Az
ellenérték külföldi fizetőeszköz árfolyamához nem köthető.
Eladó kampányonként, a vakcina átadás-átvételét követően állít ki számlát, a teljesítést
igazoló IV.2. pont szerinti átadás-átvételi jegyzőkönyv, valamint az 1.) pont szerinti
egységár alapján. Eladó a számlát két példányban cégszerűen aláírva nyújtja be és a
számlához csatolja a Vevő által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv egy eredeti példányát.
A számlát a Vevő nevére kell kiállítani, szerepeltetve rajta a mennyiséget és egységárat
és a 1107 Budapest, Szállás u. 8. szám alatt telephelyére személyesen benyújtani, vagy
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága
1475 Budapest 10. Pf.: 318. címre megküldeni.
Felek rögzítik, hogy az ellenérték tartalmazza az Eladó jelen szerződésben foglalt
valamennyi kötelezettségének szerződésszerű teljesítésével felmerülő költségeit.
Vevő a 2.) pont szerint kiállított számlát – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130 § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban –
annak kézhezvételének napját követő 30 napos határidőre, átutalással egyenlíti ki.
A Vevő részéről a szakmai teljesítésigazolásra Dr. Kucsera László inspektor, pénzügyi
teljesítésigazolásra Dr. Kulcsár Gábor igazgató jogosult. A teljesítésigazolás alapja az
átadás-átvételi jegyzőkönyv.
Késedelmes fizetés esetén az Eladó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi
kamatra jogosult. A késedelmi kamat számításának utolsó napja a Vevő Magyar
Államkincstárnál vezetett számlájának megterhelési időpontja.
Felek rögzítik, hogy a szerződés, valamint annak teljesítése az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának hatálya alá esik.
Eladó tudomásul veszi, hogy nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
IV.

1.)
2.)

Ellenérték, fizetési feltételek

Átvétel, teljesítési igazolás

A teljesítés helye: Dunakeszi Hűtőház Kft. telephelye (2120 Dunakeszi, Tőzegtavi u.
11-13.).
A teljesítés a teljesítés helyén történt mennyiségi átvételt követően, a teljesítés tételeit
tartalmazó szállítólevélnek a Vevő általi aláírásával és átadás-átvételi jegyzőkönyv
kiállításával kerül elismerésre. Eladó köteles feltüntetni a számlán, valamint az átadásátvételi jegyzőkönyvön az átadott termék mennyiségét és egységárát, valamint annak
ellenértékét.
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3.)

4.)

Eladó köteles a rendeltetésszerű használathoz szükséges dokumentumokat, és
tanúsítványokat, melyek igazolják a termék előírásoknak való megfelelését, magyar
vagy angol nyelven, legkésőbb a teljesítéskor a Vevő részére átadni.
Vevő a termék átvételekor mintát vesz a vakcinából. A vakcina forgalomba hozatali
engedélyének való megfelelőségét a Vevő saját laboratóriumában ellenőrzi.
V.

1.)

2.)
3.)

4.)
5.)

6.)
7.)

Eladó köteles a teljesítés várható időpontját mindkét kampány esetében legalább a
teljesítési határidőt megelőző 7 nappal korábban megjelölni. Eladó köteles úgy időzíteni
a teljesítés időpontját, hogy az átadás – átvétel munkanapokon 7:00-10:30 óra között
megtörténjen.
A tavaszi kampány esetében a teljesítési határidő 2018. március 20., míg az őszi
kampány esetében a teljesítési határidő 2018. szeptember 18. napja.
A 30%-os mennyiségi eltérés keretére történő vakcina teljesítési határideje az
igénybejelentéstől (hivatalos megrendelés) számított 30 nap. Amennyiben a mennyiségi
eltérés terhére történő rendelés az őszi kampányra vonatkozó 2.) pont szerinti 2018.
szeptember 18-i teljesítési határidőt megelőző 30 napon belül kerül leadásra, az Eladó
az igénylést ezen időponton túl is köteles teljesíteni.
Eladó a terméket saját költségére köteles a teljesítés helyére leszállítani.
Eladó szavatolja, hogy az általa a szerződés keretén belül átadott termékek megfelelnek
a tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjának műszaki leírásában,
valamint e közbeszerzési eljárás során rögzített követelményeknek és az igényelt
minőségi kivitelnek.
Az átadott terméknek mentesnek kell lennie mindenfajta olyan hibától, amelyek az
Eladó cselekedetéből vagy mulasztásából erednek.
Eladó legkésőbb a teljesítéskor a Vevő rendelkezésére bocsátja a vonatkozó
előírásoknak megfelelően a vakcina magyar vagy angol nyelvű minőségi bizonylatát,
valamint az EU-s hatósági felszabadító bizonyítványát.
VI.

1.)

2.)

3.)

4.)

A teljesítés

Kártérítés, kötbér, szerződés megszüntetése

A szerződés időtartama alatt bekövetkező minden olyan körülményről, amely
akadályozza a szerződés, vagy annak a határidőben történő teljesítését, az Eladó
haladéktalanul köteles írásban értesíteni Vevőt, megjelölve a késedelem okát és várható
időtartamát.
Amennyiben az Eladó olyan okból, amelyért felelős a jelen szerződés szerinti bármely
kötelezettséget határidőben nem vagy nem megfelelően teljesíti, kötbér fizetésére
köteles. Mentesül az Eladó a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését
kimenti.
Ha az Eladó olyan okból, amelyért felelős, késedelmes teljesít, a Vevő – a
szerződésszegésből fakadó egyéb kárrendezésekre vonatkozó igényeken túl – késedelmi
kötbérre jogosult. Az Eladót a késedelmi kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesíti
a teljesítés V.1.) pont szerinti várható időpontjának meghatározása. A késedelmi kötbér
mértéke a késedelem beálltától kezdődően késedelmes naponként a késedelmes
teljesítéssel érintett termék nettó ellenértékének 5%-a. A késedelmi kötbér megfizetése,
a kötbérigény érvényesítése nem mentesíti Eladót a teljesítés alól.
Amennyiben Eladó késedelme a 10 napot meghaladja, az súlyos szerződésszegésnek
minősül, amely alapján a Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan
felmondani (rendkívüli felmondás).
Eladó a neki felróható hibás teljesítés esetén köteles a hibás teljesítéssel érintett
terméket a hiba Vevő általi jelzésétől számított 5 munkanapon belül kicserélni, amely
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5.)

6.)

7.)
8.)

9.)
10.)

11.)

12.)
13.)

időtartamra Vevő a VI.3.) pont szerinti késedelmi kötbérre jogosult. Hibás teljesítésnek
minősül, különösen ha:
- a leszállított vakcinák lejárati ideje 9 hónapnál rövidebb,
- az átadott vakcina a megadott mérethatáron kívüli,
- az átadott vakcina nem felel meg a forgalomba hozatali engedélyében foglaltaknak (a
nem megfelelőség vizsgálatának alapja: átvétel után mintavétel és ezt követő
laboratóriumi vizsgálati eredmény).
Amennyiben Eladó a hibás terméket a hiba jelzésétől számított 5 munkanapon belül
nem cseréli ki, az súlyos szerződésszegésnek minősül, a Vevő hibás teljesítési kötbérre
jogosult. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett termék nettó
ellenértéke 30 %-ának megfelelő összeg.
Vevő a teljesítés Eladó hibájából történő ellehetetlenülése esetén meghiúsulási kötbérre
jogosult, melynek mértéke a szerződés nettó ellenértéke 24%-ának megfelelő összeg.
Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles különösen akkor, ha Vevő az Eladó
hibájából rendkívüli felmondással él.
Bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli
felmondás) a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, a másik félhez intézett írásbeli
nyilatkozattal. A rendkívüli felmondás feltétele a 3.) és 4.) pont szerinti eseteket kivéve,
hogy a felmondást közlő fél előzőleg felszólította a másik felet szerződésszegő
magatartásának meghatározott időtartam alatt történő megszűntetésére, amely határidő
eredménytelenül telt el.
Vevő a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait a Ptk.
szabályai szerint jogosult érvényesíteni.
Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Vevő
részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a
Vevőt szerződésszegés következményeként megilletik.
Vevő az Eladó által elismert esedékessé váló kötbért jogosult beszámítani, illetve az
esedékes ellenértékből visszatartani, a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint.
Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíti.
Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést azonnali hatállyal felmondani – ha
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata
ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:
- az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott valamely feltétel;
- az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott valamely feltétel.
Eladó a 11.) pontban foglalt felmondás esetén a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű ellenértékére jogosult.
Vevő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől
elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.
141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni,
b) Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladóként
szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem
felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak, vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
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cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
14.) Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni,
ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Eladó tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a
közbeszerzési eljárásból.
VII.
1.)

2.)

A vitás kérdések rendezése

Az Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a
szerződés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó
körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.
Ha a Felek a közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják
rendezni a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény vonatkozó rendelkezései
szerint jogosultak igényeiket peres úton rendezni.
VIII. A szerződés módosítása

Felek a szerződést közös megegyezéssel írásban bármikor módosíthatják a Kbt. 141. §-ában
foglaltaknak megfelelően.
IX.
1.)

Alvállalkozó, közreműködő

Eladó a jelen szerződés szerinti kötelezettség teljesítésére alvállalkozót, közreműködőt a
Kbt. 138. § (1)-(4) bekezdései szerint vehet igénybe.
Eladó a következő alvállalkozókkal, közreműködőkkel köt szerződést, az alábbi
részfeladatra:

2.)



Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Elvégzendő feladat:



Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Elvégzendő feladat:

Eladó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért, közreműködőért úgy felel, mintha a
munkát maga végezte volna. Alvállalkozó, közreműködő jogosulatlan igénybevétele
esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.
X.

1.)

2.)

Vegyes rendelkezések

Amennyiben az Eladó felhagy a szerződés teljesítéséhez szükséges tevékenységével
vagy az engedélyét az arra jogosult felfüggeszti, visszavonja, erről köteles a Vevőt
haladéktalanul tájékoztatni.
A szerződés nyelve magyar. A szerződéshez tartozó és a Felek között kicserélendő
összes leírás, levelezés és egyéb okmányok magyarul íródnak.
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3.)

4.)

5.)

6.)

7.)

Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket írásban (levél, elektronikus levél)
kell megküldeni az erre a célra szerződésben meghatározott címre, és írásban vissza kell
igazolni.
Felek a szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni, egymást a szerződés
teljesítését befolyásoló körülményekről haladéktalanul tájékoztatni.
Felek jelen szerződéssel összefüggésben kapcsolattartóként az alábbi személyeket
jelölik meg.
Vevő részéről: Dr. Kucsera László inspektor
tel.: 06-30/9493-251;
e-mail: kucseral@nebih.gov.hu
Eladó részéről: (név) (titulus)
tel.: …;
e-mail: …
Felek a kapcsolattartók személyében vagy elérhetőségekben bekövetkezett változást
kötelesek haladéktalanul, de legkésőbb a változástól számított 3 (három) munkanapon
belül írásban jelezni a másik félnek.
Eladó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. pont b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Felek rögzítik,
hogy az Eladó jelen szerződés megkötésével egyidejűleg a Vevő rendelkezésre
bocsátotta az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 55. § b) pontjában
megjelölt adatokat. Eladó tudomásul veszi, hogy ezen adatokat a Vevő az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján a jelen
szerződésből származó követelések elévüléséig jogosult kezelni.
Eladó jelen pontban foglalt nyilatkozatában foglalt adatok változása esetén
haladéktalanul köteles a változásról Vevőt tájékoztatni. Amennyiben Eladó jelen pont
szerinti nyilatkozata valótlan tartalmú, a Vevő jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől
azonnali hatállyal eláll.
A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele
nélkül.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk., a
Kbt., illetőleg a vonatkozó hatályos európai uniós és magyar jogszabályok rendelkezési
az irányadóak.

A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárás során keletkezett
valamennyi dokumentum, így különösen az ajánlati felhívás és az azt kiegészítő
közbeszerzési dokumentum, az eljárás során kiadott kiegészítő tájékoztatások, valamint az
Eladó ajánlata.
Felek a jelen szerződést elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag 5 eredeti példányban aláírták.
Budapest, 2017. ……………..

__________________________________
Eladó
képviseli
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_____________________________
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Vevő
képviseli
dr. Oravecz Márton

elnök
Pénzügyileg ellenjegyzem:
Fekete László
gazdasági elnökhelyettes

29

II. rész

Vállalkozási szerződés
Amely létrejött egyrészről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
Törzsszám: 598349
Adószám: 15598347-2-41
Bankszámlaszám: 10032000-00289782
Képviseli: dr. Oravecz Márton elnök
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről a Név
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)
– a továbbiakban együttes említésük során: „Felek” – között az alábbi feltételek szerint.
I. Előzmények
Megrendelő, mint ajánlatkérő 2017. ……… napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) III. része alapján nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást indított
„Veszettség elleni orális vakcina beszerzése, vakcinázás és kapcsolódó szolgáltatások
ellátása” tárgyban, 2 részben. Az ajánlati felhívás a Közbeszerzési Értesítő… 2017.
számában, ……………………… nyilvántartási szám alatt került közzétételre. A
közbeszerzési eljárás II. részében a szolgáltatás az alábbiak szerint került meghatározásra:
Veszettség elleni vakcinázás és kapcsolódó szolgáltatások ellátása 2018. év tavaszi és őszi
megrendeléseiben (kampányaiban) összesen
- 98.592 km² + 30 % területen 20 adag/ km² sűrűséggel 1 km-enkénti repülési útvonalakkal, a
mellékelt, tájékoztató jellegű térkép alapján (szimpla szórás), amely a 2018. év tavaszi
kampány alatt legalább 49.296 km2, a 2018. évi őszi kampány alatt legalább 49.296 km2,
- opcionálisan új gócpont észlelése esetén – legfeljebb 2 gócnyi területen, azaz legfeljebb
2×7850 km2-en 40 adag/ km² sűrűséggel 500 m-enkénti repülési útvonalakkal (dupla szórás),
- opcionálisan Budapest kézi kihelyezéssel történő immunizálása (60 adag/útvonal km
sűrűséggel) legfeljebb 2 alkalommal a mellékelt térkép alapján,
- 1.971.840 adag + 30% csalétekben elhelyezett vakcina repülőgépes és kézi kihelyezése,
- a napi rögzített repülési adatok (repülési nyomvonalak és keletkezett vakcina koordináta
párok) megküldése elektronikus formában minden egyes repülési nap végén a
Megrendelőnek,
- a vakcina kiszórás során gyűjtött GPS adatok (repülési útvonalak és az egyes vakcinák
kiszórási koordinátái) térinformatikai módszerekkel történő megjelenítése és bemutatása a
Megrendelőnek. Légi felvételek bemutatása a kijelölt területen el nem végzett szórás
indoklására,
- az ország immunizált területén 50 km²-enként egy, összesen 1.972 darab + 30 % róka
kilövetése és az illetékes járási hivatalhoz történő eljuttatása, valamint a szerződéstervezetben
részletezett kapcsolódó szolgáltatások teljesítése.
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A beérkezett ajánlatok alapján az eljárás II. rész nyertesének a Megrendelő, mint ajánlatkérő a
Vállalkozót hirdette ki. Felek jelen szerződést (a továbbiakban: szerződés) ezen közbeszerzési
eljárás alapján kötik meg, az ajánlati felhívásban,a közbeszerzési dokumentumokban és a
nyertes ajánlatban foglaltak figyelembe vételével.
Új gócpont észlelése esetén – az opcionálisan meghatározott dupla szórás mennyiség terhére
és a szimpla szórás %-os eltérése terhére – külön megrendelésben kerül kijelölésre az új
terület.
II. A szerződés tárgya, hatálya
1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó az ajánlati felhívás és dokumentumban, valamint az
ajánlatában foglaltak alapján vállalja veszettség elleni orális vakcinázás előkészítését, a
vakcina repülőgépes kiszórását, illetve ahol nem lehetséges, a vakcina kézi kihelyezését és a
kapcsolódó szolgáltatások ellátását.
2. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges feltételekkel és megfelelő
szakértelemmel rendelkezik.
3. Felek jelen szerződést 2019. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra kötik.
A 2018. évi kampányok esetén a teljesítési határidők a következők:
Immunizálás (szórás, kihelyezés):
- 2018. Tavasz: 2018. március 31-től április 15-ig,
- 2018. Ősz: 2018. szeptember 29-től október 14-ig.
Mintagyűjtés (kilövés):
- 2018. Tavasz: 2018. május 15-től–szeptember 30-ig,
- 2018. Ősz: 2018. november 15-től- 2019. február 28-ig.
Megrendelő jogosult a szerződés hatályát egyoldalú, a Vállalkozó részére legkésőbb a
szerződés lejártát 30 nappal megelőzően megküldött írásbeli nyilatkozattal 12 hónapos
időtartammal, 2020. március 31. napjáig meghosszabbítani.
Vállalkozó vállalja, hogy a 2020. március 31. napjáig történő meghosszabbítás időszakában is
a jelen szerződés szerinti változatlan feltételekkel teljesít.
A szerződés hatályának 2020. március 31. napjáig való meghosszabbítása esetén (2019. évi
kampányok) a teljesítési határidők a következőek:
Immunizálás (szórás, kihelyezés):
- 2019. Tavasz: 2019. március 30-tól április 14-ig,
- 2019. Ősz: 2019. szeptember 28-tól október 13-ig.
Mintagyűjtés (kilövés):
- 2019. Tavasz: 2019. május 15-től–szeptember 30-ig,
- 2019. Ősz: 2019. november 15-től- 2020. február 29-ig.
A %-os mennyiségi – területi – eltérés keretére történő olyan feladatellátás határideje, amely
kívül esik valamely megrendelésen alapuló kampányidőszakon, az igénybejelentéstől
számított 30 nap.
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A szerződés hatályának 2020. március 31. napjáig való meghosszabbítása – tekintettel az I.
pont szerinti közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában és dokumentumokban foglaltakra –
nem minősül a Kbt. 141. §-a szerinti szerződésmódosításnak.
III. Teljesítés
1. A feladatot a Megrendelő által térképen kijelölt helyen kell elvégezni (Részletezve az
Ajánlattételi dokumentáció „Műszaki leírás” fejezetében). A mennyiségeken felül a %-os
eltérés terhére – új gócpont észlelése esetén – külön megrendelésben (Megrendelő általi
hivatalos levél) kerül kijelölésre az új terület.
Vállalkozó a vakcinázást az ország (műszaki leírás melléklete szerinti) térképen
meghatározott területén végzi.
2018. évi tavaszi kampányban immunizálandó terület: Baranya, Bács-Kiskun (kivéve a
Dunántúli és a Duna szigetek területei), Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, HajdúBihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék teljes területe; Tolna megye térképen
meghatározott területe; Somogy, Zala megyék országhatártól számított 50 km-es pufferzónán
belül lévő területei; bruttó 49.296 km2 nagyságú terület, amelyen a vakcinázást (1 km-enkénti
repülési útvonalakkal 20 adag/ km2) kell elvégezni. Ez a rókák feltételezett élőhelyein, a nettó
területen, nagyobb kihelyezési sűrűséget jelent. A Balaton Somogy – Zala megyei
partszakaszán és a záhonyi térségben csak kézi kihelyezéssel immunizálható kijelölt helyek
konkrét területi kiterjedését a mellékletekben lévő térképmásolatokon határozza meg
Megrendelő. Algyő, Paks (Dunától keletre eső részén) és Tiszaújváros körzetében 3 km
sugarú körben, a tiltott légtér területén szintén kézi kihelyezés módszerével kell vakcinázni. A
vakcina kézi kiszórási sűrűsége a kijelölt területeken 20 adag vakcina/km2.
A további kampányok előtt legalább 30 nappal Megrendelő megadja a terület kiterjedését és a
szórás sűrűséget.
Előkészületi munkák határideje: A műszaki leírásban részletezett előkészítésről szóló jelentést
a 2018. tavaszi megrendelés (kampány) esetén legkésőbb 2018. március 30. napjáig, a 2018.
őszi megrendelés (kampány) esetén legkésőbb 2018. szeptember 28. napjáig kell átadnia.
Megrendelő a kampány időszakára a repülőterekre a felügyeletet ellátó hatósági személyt
rendel ki.
A mintaszám előírás szerinti teljesíthetősége érdekében a Megrendelő köteles a mintagyűjtési
időszak alatt a Vállalkozót kéthetente (megyei és település szerinti bontásban) tájékoztatni az
összes beérkezett minta számáról.
2. A vakcinát Megrendelő biztosítja a Vállalkozó részére azzal, hogy az a Dunakeszi Hűtőház
Kft. 2120 Dunakeszi, Tőzegtavi u. 11-13. szám alatti telephelyén vehető át.
3. Megrendelő a kampányok során bármikor jogosult a Vállalkozó tevékenységét, és a
felhasználásra kerülő anyagokat ellenőrizni. A Vállalkozó nem mentesül a szerződésszerű
teljesítés felelőssége alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta, vagy nem
megfelelően végezte el.
4. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó teljesítése révén új elgondolásról vagy műszaki
ismeretről szerez tudomást, ezt a Vállalkozó előzetes hozzájárulása nélkül mással nem
közölheti.
IV. Vállalkozó jogai és kötelezettségei
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1. Vállalkozó kötelezettsége kampányonként:
 előkészítő munkák:
→ az információs anyagok (tájékoztatók, plakátok) előkészítése és nyomdai előállítása a
dokumentáció „Műszaki leírás” 1.1.3. pontjában meghatározott példányszámban,
→ a III.1. pontban meghatározott területen a lakosság és a vadászatra jogosultak
tájékoztatása:
 az információs anyagok eljuttatása az önkormányzatokhoz, az iskolák és a
lakosság részére a vakcinázott területtel érintett településeken,
 a veszettség elleni kezelésről szóló (vörös) plakátok kijuttatása a települések
közútjai, ki- és bevezető útjai mentén, a parkolókba, turista-, és vadászházakhoz,
pihenőhelyekre, a fellelhető forgalmasabb utak mentén elhelyezve,
→ a vakcina szállításának, tárolásának előkészítése,
→ a repülési útvonalak GPS programozása,
→ a repülések ütemtervének összeállítása: a 2018. tavaszi kampány ütemtervét
szerződéskötéskor, a 2018. őszi ütemtervet a kampány megkezdése előtt 30 nappal
kell Megrendelő rendelkezésére bocsátani (2019-ben a kampányok előtt 30 nappal).
Vállalkozó és Megrendelő a kampány megkezdése előtt az ütemtervet egyezteti.
→ a Balaton Somogy - Zala megyei partján, a záhonyi, valamint a paksi (a Dunától
keletre), a tiszaújvárosi és az algyői területeken a kézi kihelyezés előkészítése,
→ az előkészítő munkákról szóló Jelentés összeállítása és megküldése a Vevőnek.
 kiszórás:
→ megfelelő számú megfelelően átalakított és felszerelt repülőgép biztosítása
szakképzett személyzettel, hogy az immunizálás legfeljebb 16 nap alatt elvégezhető
legyen,
→ a repülőgépek technikai előkészítése a kiszóráshoz:
 kiszóráshoz, valamint annak dokumentálásához szükséges eszközök,
berendezések, valamint kiképzett személyzet biztosítása,
 GPS (Általános Helymeghatározó Rendszer) alkalmazása,
→ megfelelő számú repülőtér lekötése, hogy a III.1. pontban meghatározott terület
ésszerűen vakcinázható legyen,
→ a vakcinázásra kijelölt területekre a repülési feladat ellátásához szükséges hatósági
légiforgalmi engedélyek beszerzése, a repüléssel kapcsolatos összes előkészítő munka
elvégzése és engedély beszerzése,
→ 1 fő, érvényes PPL vagy CPL Repülőgép pilóta szakszolgálati engedéllyel, és ….. óra
(nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kitöltendő) alacsony repülési magasságú
gyakorlattal rendelkező pilóta biztosítása
→ a vakcina Megrendelőtől történő átvétele a Dunakeszi Hűtőház Kft. telephelyén
Megrendelővel előre egyeztetett időpont(ok)ban,
→ a vakcina -20 C°-on történő tárolása, az ajánlatban szereplő hűtőházakban és
kiszállítása a tároló helyekről a repülőterekre. A tárolási és a szállítási hőmérsékletek
folyamatos dokumentálása. Mindkét kampány során a beérkezett, leghosszabb lejárati
idejű vakcinával le kell cserélni az állami járványvédelmi készletben tárolt
oltóanyagot,
→ a vakcina repülőgépes kiszórása és kézi kihelyezése 98.592 km² + 30% területen 20
adag vakcina/km² sűrűséggel 1 km-enkénti repülési útvonalakkal, valamint
opcionálisan 2×7850 km2-en 40 adag/km² sűrűséggel 500 m-enkénti repülési
útvonalakkal, illetve opcionálisan Budapest kézi kihelyezéssel történő immunizálása
(60 adag/útvonal km sűrűséggel) legfeljebb 2 alkalommal.
→ A napi rögzített repülési adatok (repülési nyomvonalak és keletkezett vakcina
koordináta párok) megküldése elektronikus formában minden egyes repülési nap
végén a Megrendelőnek a teljesítmény értékeléséhez.
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→ A vakcina kiszórás során gyűjtött GPS adatok (repülési útvonalak és az egyes
vakcinák kiszórási koordinátái) térinformatikai módszerekkel történő megjelenítése és
bemutatása a Megrendelőnek. Légi felvételek bemutatása a kijelölt területen el nem
végzett szórás indoklására.
→ Jelentés összeállítása és megküldése Megrendelőnek a kiszórási feladatok
elvégzéséről.
 mintagyűjtés:
→ Kampányonként a vakcinázást követően az ország immunizált területén 50 km²-enként
egy darab, évente összesen 1.972 darab + 30 % róka kilövetése és az illetékes járási
hivatalhoz történő juttatása,
→ a kilőtt rókák lődíjának – amely magában foglalja a plakátok kihelyezésének
költségtérítését is – kifizetése a vadászatra jogosultak részére,
→ a felsorolt feladatokhoz kapcsolódó pénzügyi, pénzforgalmi, adminisztrációs ügyek
ellátása,
→ a zárójelentés megküldése a Megrendelő számára az elvégzett munkáról.
2. Vállalkozó köteles a feladatvégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a feladat gazdaságos
és gyors elvégzését.
3. Vállalkozó a szerződés – az annak elválaszthatatlan részét képező közbeszerzési eljárás
dokumentumai (ajánlati felhívás, dokumentáció, írásbeli ajánlat) – alapján, illetve a
Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a feladat
megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést költségesebbé, terhesebbé. A Megrendelő
az utasítást írásban köteles megtenni.
4. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni,
amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti,
akadályozza vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó
felelősséggel tartozik.
5. Amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó
köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.
Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a
Megrendelő írásos utasítása szerint, a Megrendelő kockázatára és költségére köteles a munkát
elvégezni.
6. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály
vagy hatósági rendelkezés megsértésére vagy élet-, és vagyonbiztonság veszélyeztetésére
vezetne.
V. Alvállalkozók
1. Vállalkozó a jelen szerződés szerinti kötelezettség teljesítésére alvállalkozót, közreműködőt
a Kbt. 138. § (1)-(4) bekezdései szerint vehet igénybe.
Vállalkozó a következő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozókkal, közreműködőkkel köt szerződést, az alábbi részfeladatra:
 Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Elvégzendő feladat:
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 Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Elvégzendő feladat:
2. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért, közreműködőért úgy felel, mintha a
munkát maga végezte volna. Alvállalkozó, közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén
pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.
VI. A teljesítés ellenőrzése és átvétele
1. Megrendelő, illetve az általa kijelölt személy a Vállalkozó, illetve annak alvállalkozói,
közreműködői tevékenységét jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés nem okozhat a
Vállalkozónak többlet-kiadást, illetőleg nem hátráltathatja a beütemezett feladatok
végrehajtását.
Megrendelő részt vesz a tervezett kihelyezési útvonalak egyeztetésére és kiszórás után az
értékelésre szervezett értekezleteken. Megrendelő szúrópróbaszerűen ellenőrzi az előkészítő
értekezleteket, a repülőtereken a munkavégzést, a hűtőházakban a vakcina tárolását, a kézi
kihelyezést és próba felszálláson vizsgálhatja a kiszóró berendezések, GPS-ek működését.
2. Vállalkozó a jelen szerződésben szereplő munkák elvégzéséről a Megrendelőt a feladat
elvégzését követő 24 órán belül szóban, 21 napon belül írásban köteles értesíteni. Megrendelő
a jelentés elfogadását és esetleges észrevételeit a kézhezvételtől számított 7 napon belül
írásban köteles közölni a Vállalkozóval.
VII. Vállalkozói díj és fizetési feltételek
1. Vállalkozót az II.1. pontban meghatározott feladat szerződésszerű teljesítéséért vállalkozói
díj illeti meg, az alábbiak szerint:
Opcionálisan dupla szórás vállalkozói díja: nettó …… Ft/km2
Szimpla szórás vállalkozói díja: nettó …………Ft/km2
Opcionálisan budapesti kézi kihelyezés vállalkozói díja: nettó …………. Ft/alkalom
Mintavétel (mintagyűjtés egységára - rókák kilövésére eső díj a figyelmeztető plakátok
kihelyezése és a rókák hatósági állatorvoshoz történő eljuttatása) vállalkozói díja:
nettó………… Ft/db
2. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozó valamennyi, jelen szerződésben foglalt
feladatok teljesítésével kapcsolatban felmerült költségét, így a mintagyűjtés ellenértékét,
továbbá minden, a vakcinák kihelyezésével kapcsolatos költséget, többek között az
üzemanyag-, nyomda-, szervezési költséget. Vállalkozót a vállalkozói díjon felül a szerződés
teljesítéséért további ellenérték, költségtérítés nem illeti meg.
3. Vállalkozó a szerződéses időszak alatt 4 db részjelentést és két zárójelentést készít. Külön
jelentéskészítés és teljesítésigazolás kapcsolódik a kampányonkénti előkészületi munkákhoz,
ehhez nem kapcsolódik külön számlakiállítás. Vállalkozó – a 2018. december 31. napjáig
elvégzett őszi mintagyűjtés kivételével, amely részidőszakról külön részjelentés nem készül –
az immunizálásról és a mintagyűjtésről készült jelentések elkészítését és elfogadását követően
az alábbiak szerint jogosult részszámla kibocsátására:
- első számla a 2018. tavaszi előkészületi munkákról és a tavaszi immunizálásról,
- második számla a 2018. tavaszi mintagyűjtésről,
- harmadik számla a 2018. őszi előkészületi munkákról és őszi immunizálásról,
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- negyedik számla a 2018. december 31. napjáig elvégzett őszi mintagyűjtésről,
- ötödik számla a 2019. január 1. napját követően 2019. február 28. napjáig elvégzett őszi
mintagyűjtésről.
A %-os mennyiségi eltérés terhére történő olyan feladatellátást követően, amely valamely
megrendeléshez kapcsolódó kampányidőszakon kívül esik, Vállalkozó a jelentés elkészítését
és Megrendelő általi írásos formában, faxon megküldött elfogadását követően két külön
részszámla (az előkészítésről és immunizálásról, illetve a mintagyűjtésről) kiállítására
jogosult.
A számlák befogadásának feltétele az abban megjelölt feladatra vonatkozó jelentések
benyújtása és azok Megrendelő általi elfogadása. A vállalkozói díj – a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130 § (1) bekezdésében
foglaltakkal összhangban – a Megrendelő által ellenjegyzett teljesítésigazolás alapján
kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételének napját követő 30 napos határidőre,
átutalással kerül kifizetésre.
4. A Megrendelő részéről a jelentések elfogadására (szakmai teljesítésigazolás) Dr. Kucsera
László inspektor, pénzügyi teljesítésigazolásra Dr. Kulcsár Gábor igazgató jogosult. A
teljesítésigazolás alapja a Megrendelő által elfogadott jelentés.
5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő csak akkor jogosult a kiállított számla
teljesítésére, ha a Vállalkozó igazolja az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a
továbbiakban: Art.) 36/A. §-ának való megfelelést. A kifizetés során az Art. 36/A. §-ára
figyelemmel kell eljárni.
6. Fizetési késedelem esetén Megrendelő a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése szerinti késedelmi
kamat megfizetésére köteles.
7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
VIII. A felek együttműködése
1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben foglaltak maradéktalan
megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően
időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről, hanem
minden olyan kérdésről, (tény, adat, körülmény) amely a szerződés teljesítésére kihatással
lehet.
2. Vállalkozó haladéktalanul értesíti Megrendelőt abban az esetben, ha a jelen szerződés
hatálya alatt ellene, illetve alvállalkozója, közreműködője ellen csőd-, felszámolási-,
végrehajtási-, végelszámolási eljárás indul.
3. Amennyiben bármelyik szerződő fél a jelen szerződés szempontjából lényeges körülmény
megváltozásával kapcsolatban értesítési kötelezettségének haladéktalanul nem tesz eleget,
úgy felelős az értesítés elmulasztásából eredő minden kárért.
4. Felek jelen szerződéssel összefüggésben kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik
meg:
Megrendelő által a kapcsolattartásra kijelölt személy:
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Dr. Kucsera László inspektor
Telefon:
1/431-0888, 06-30/9493-251
E-mail:
kucseral@nebih.gov.hu
Vállalkozó által kapcsolattartásra kijelölt személy:
Név:
Telefon:
E-mail:
Felek a kapcsolattartók személyében vagy elérhetőségekben bekövetkezett változást kötelesek
haladéktalanul, de legkésőbb a változástól számított 3 (három) munkanapon belül írásban
jelezni a másik félnek.
IX. Elállás a szerződéstől
1. Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, de köteles a Vállalkozó kárát megtéríteni.
2. Ha a Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt
nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja
elvégezni, hogy a teljesítés a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a
szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint meghiúsulási kötbérre jogosult.
3. Nem felelős a Vállalkozó a határidő be nem tartásáért abban az esetben, ha az „vis maior”
(pl. repülési tilalom, szélsőséges időjárási viszonyok, sztrájk, bármilyen hatósági zárlat stb.)
miatt következik be.
4. Ha a munka végzése során a körülmények arra engednek következtetni, hogy a teljesítés
hibás lesz, a Megrendelő a hiba kijavítására kitűzött határidő eltelte után gyakorolhatja a hibás
teljesítésből eredő jogokat.
X. Nyilatkozatok
Mindkét fél kijelenti, hogy nincs olyan függőben lévő kötelezettsége, vagy érdekkörében lévő
más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére,
teljesítésére, vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.
XI. Késedelmes és hibás teljesítés, meghiúsulás
1. A szerződés időtartama alatt bekövetkező minden olyan körülményről, amely akadályozza
a szerződés, vagy annak a határidőben történő teljesítését, az Eladó haladéktalanul köteles
írásban értesíteni Vevőt, megjelölve a késedelem okát és várható időtartamát.
2. Amennyiben az Eladó olyan okból, amelyért felelős a jelen szerződés szerinti bármely
kötelezettséget határidőben nem vagy nem megfelelően teljesíti, kötbér fizetésére köteles.
Mentesül az Eladó a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.
3. Késedelmes teljesítésnek minősül, amennyiben Vállalkozó az immunizálásokat és
mintagyűjtéseket határidőn belül nem végzi el. Ha a Vállalkozó a kötelezettségét olyan okból,
amelyért felelős, késedelmesen teljesít Megrendelő – a szerződésszegésből fakadó egyéb
kárrendezésekre vonatkozó igényeken túl – késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér
mértéke a késedelme beálltától kezdődően késedelmes naponként az adott feladatra VII.1.
pont szerint számított nettó vállalkozói díjának 5 %-a. A késedelmi kötbér megfizetése, a
kötbérigény érvényesítése nem mentesíti Eladót a teljesítés alól.
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Amennyiben Vállalkozó késedelme a 14 napot meghaladja, az súlyos szerződésszegésnek
minősül, amely alapján a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan
felmondani.
4. Vállalkozó a neki felróható hibás teljesítés esetén köteles a hibát a hiba Megrendelő általi
jelzésétől számított 3 munkanapon belül kijavítani, amely időtartamra a Megrendelő a 3. pont
szerinti késedelmi kötbérre jogosult. Hibás teljesítésnek minősül különösen, ha a Vállalkozó
nem tud GPS koordináták alapján elszámolni a felhasznált vakcina legalább 95%-ával.
Amennyiben Vállalkozó a hibát a hiba jelzésétől számított 3 munkanapon belül nem javítja
ki, az súlyos szerződésszegésnek minősül, a Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult. A
hibás teljesítési kötbér mértéke az adott feladat VII.1. pont szerint számított nettó
vállalkozási díjának 30 %-a.
5. Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés Vállalkozó hibájából történő ellehetetlenülése
esetén Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződés meghiúsult
részére eső nettó vállalkozói díj 25%-ának megfelelő összeg. Vállalkozó meghiúsulási kötbér
fizetésére köteles különösen akkor, ha Megrendelő a Vállalkozó hibájából a szerződést azonnali
hatállyal felmondta.
6. Bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás) a
másik fél súlyos szerződésszegése esetén, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal. A
rendkívüli felmondás feltétele a 3.) és 4.) pont szerinti eseteket kivéve, hogy a felmondást
közlő fél előzőleg felszólította a másik felet szerződésszegő magatartásának meghatározott
időtartam alatt történő megszűntetésére, amely határidő eredménytelenül telt el.
7. Megrendelő a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait a Ptk.
szabályai szerint jogosult érvényesíteni.
8. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő
részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a
Megrendelőt szerződésszegés következményeként megilletik.
9. Megrendelő a Vállalkozó által elismert esedékessé váló kötbért jogosult beszámítani,
illetve az esedékes ellenértékből visszatartani, a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint.
10. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama
alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
11. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést azonnali hatállyal felmondani – ha
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata
ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:
- a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott valamely feltétel;
- a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott valamely feltétel.
12. Vállalkozó a 11. pontban foglalt felmondás esetén a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű ellenértékére jogosult.
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13. Vevő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől
elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. §
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni,
b) Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladóként szerződő fél
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §ban foglaltaknak, vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított
jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
14.
Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Eladó tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési
eljárásból.
XII. Titoktartás
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint teljesítésük
során az egymásnak átadott információkat bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez
értelemszerűen nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását a jogszabály
nem teszi lehetővé.
XIII. Jogviták rendezése
Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások
útján kívánják rendezni.
XIV. Vegyes rendelkezések
1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Kbt., a Ptk., valamint a vonatkozó
hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.
2. Amennyiben a Vállalkozó felhagy a szerződés teljesítéséhez szükséges tevékenységével
vagy az engedélyét az arra jogosult felfüggeszti, visszavonja, erről köteles a Megrendelőt
haladéktalanul tájékoztatni.
3. A szerződés nyelve magyar. A szerződéshez tartozó és a Felek között kicserélendő összes
leírás, levelezés és egyéb okmányok magyarul íródnak.
4. Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket írásban (levél, email) kell megküldeni
az erre a célra szerződésben meghatározott címre, és írásban vissza kell igazolni.
5. Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. pont b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Felek rögzítik, hogy a
Vállalkozó jelen szerződés megkötésével egyidejűleg a Megrendelő rendelkezésre bocsátotta
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 55. § b) pontjában megjelölt adatokat.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ezen adatokat a Megrendelő az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján a jelen szerződésből származó
követelések elévüléséig jogosult kezelni.
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Vállalkozó jelen pontban foglalt nyilatkozatában foglalt adatok változása esetén
haladéktalanul köteles a változásról Megrendelőt tájékoztatni. Amennyiben Vállalkozó jelen
pont szerinti nyilatkozata valótlan tartalmú, a Megrendelő jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől azonnali
hatállyal eláll.
6. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele
nélkül.
A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárás során keletkezett
valamennyi dokumentum, így különösen az ajánlati felhívás és dokumentáció, az eljárás során
kiadott kiegészítő tájékoztatások, valamint a Vállalkozó ajánlata.
Jelen megállapodást a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt öt példányban jóváhagyólag aláírták.
Budapest, 2017. ................ …..

………………………….…………………
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Megrendelő
képviseli:
dr. Oravecz Márton
elnök

………………………….…………………
……………………………………
Vállalkozó
képviseli

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Fekete László
gazdasági elnökhelyettes
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III. FORMANYOMTATVÁNYOK
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1. SZ. MELLÉKLET
FELOLVASÓLAP
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági hivatal

„Veszettség elleni orális vakcina beszerzése, vakcinázás és kapcsolódó szolgáltatások
ellátása ”
Ajánlattevő adatai1:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Nyilvántartó cégbíróság neve:
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:
Belföldi adószáma:
Pénzforgalmi jelzőszám:
Képviselő neve:

A kapcsolattartó adatai2:
Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:
Kapcsolattartó személy faxszáma:
Kapcsolattartó személy e-mail címe:
1. rész:
Nettó ajánlati ár (vakcina egységára): …………,- Ft + ÁFA / adag
2. rész:
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)

…………………….. Ft3 + ÁFA

2. A szerződés teljesítésében részt vevő
személyi állományt érintő vállalás
(Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pont
alapján) – 2. rész M2.3. Műszaki-

..………………… óra

Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon
bővíthető.
2 Lehetőség szerint soronként egyetlen elérhetőségi adatot adjanak meg. Az ajánlattevő felelőssége olyan
kapcsolattartási adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat.
3
Az árrészletező „Összesített nettó ajánlati ár” sorában szereplő összeget kell feltüntetni.
1
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szakmai alkalmasság körében vizsgált,
legmagasabb szakmai gyakorlattal
rendelkező szakember alkalmassági
követelmény szintet meghaladó
többlettapasztalata (150 óra/fő
alacsony repülési magasságú gyakorlat
feletti megajánlást kell megadni,
órában, egész számban meghatározva

Kelt: ……………, 2017. év ……….…. hó
....nap.
…………………………………………
cégszerű aláírás
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2. SZ. MELLÉKLET
Nyilatkozat
a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére vonatkozóan
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági hivatal
részére
Tisztelt Ajánlatkérő!
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági hivatal által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény alapján „Veszettség elleni orális vakcina beszerzése, vakcinázás és kapcsolódó
szolgáltatások ellátása” elnevezéssel meghirdetett, jelen közbeszerzési eljárás keretében
rendelkezésre bocsátott ajánlati felhívásban és az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentációban
rögzített szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeket megvizsgáltuk, illetve értelmeztük, azokat
elfogadjuk.
Az ajánlati felhívás és az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentáció átvételét ezennel is igazoljuk.
Ajánlatot teszünk az Önök által specifikált, és az ajánlatunkban szereplő szolgáltatásnak/
szállításnak az ajánlati felhívásban és az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentációban
meghatározott elvárásoknak, a szerződéstervezetben és a dokumentációban rögzített szakmai
feltételeknek megfelelő módon és feltételek szerint történő nyújtására.
Nyilatkozok, hogy ajánlatunk nyertessége esetén a szerződést ajánlatkérővel megkötjük és
szerződésszerűen teljesítjük a felolvasólapon megadott nettó ajánlati ár+ÁFA ellenszolgáltatásért.
Kijelentjük továbbá, hogy az ajánlattételi határidő lejártától számítva 30 napig kötve vagyunk
ajánlatunkhoz. Az ajánlatunkban foglaltak fenti időpontig ránk nézve kötelező érvényűek és ezen
időszak lejárta előtt az Ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban, az ajánlati felhívást kiegészítő
dokumentációban és a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint bármikor elfogadhatóak.
Nyilatkozom továbbá, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
törvény szerint vállalkozásunk*:
 nem tartozik a törvény hatálya alá;
 mikrovállalkozásnak,
 kisvállalkozásnak,
 középvállalkozásnak
minősül.
Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy az ajánlati felhívást kiegészítő
dokumentációt, és az abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem
közvetve, sem közvetlenül nem használjuk fel az Ajánlatkérő előzetes írásbeli hozzájárulása
nélkül.
Kelt: …………………, ………... év ………..…. hó ….. nap
…………………………………………
cégszerű aláírás
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3. SZ. MELLÉKLET
NYILATKOZAT
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint
Alulírott mint a(z) ................................................................................... (cég megnevezése, címe)
képviselője a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági hivatal, mint ajánlatkérő „Veszettség
elleni orális vakcina beszerzése, vakcinázás és kapcsolódó szolgáltatások ellátása ” tárgyú
közbeszerzési eljárás tekintetében nyilatkozom az alábbiakat:
a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben rögzített
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk alkalmasság igazolásában résztvevő
más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben rögzített kizáró okok hatálya alá.
Kelt: …………………, ………... év ………..…. hó ….. nap
……….……………………………………………..
cégszerű aláírás

Nyilatkozni abban az esetben is kell, ha az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem írta elő a
már ismert alvállalkozók megnevezését!

45

4. SZ. MELLÉKLET
NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja alapján

Alulírott ……………………….……………, mint a(z) <cég elnevezése> (<székhelye>)
ajánlattevő/ közös ajánlattevő* nyilatkozattételre jogosult képviselője - a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági hivatal által „Veszettség elleni orális vakcina beszerzése,
vakcinázás és kapcsolódó szolgáltatások ellátása ” tárgyban indított közbeszerzési eljárás
felelősségem tudatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 66. § (6)
bekezdésében leírtak szerint nyilatkozom, amely szerint:
Az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
- tudomásul vettük.
1. A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) pontja szerinti nyilatkozat4
A.1. A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) pontja alapján kijelentjük, hogy a közbeszerzés alábbi
része(i) tekintetében kívánunk alvállalkozót igénybe venni5:
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………
A.2. A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) pontja alapján kijelentjük, hogy a közbeszerzés
teljesítéséhez alvállalkozót nem kívánunk igénybe venni.
2.

A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének b) pontja szerinti nyilatkozat6

B. A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének b) pontja alapján kijelentjük, hogy az A.1. pontban
megnevezett részek tekintetében az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók az
alábbiak:
Alvállalkozó(k) neve

Címe (székhelye)

4 Az ajánlattevőnek az A.1. vagy az A.2. pont szerinti nyilatkozatot kell tennie! (Az irányadó nyilatkozatot kérjük
aláhúzással, vagy egyértelmű jelöléssel ellátni.)
5 A közbeszerzés azon részeinek felsorolása, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót fog igénybe venni!
6 Az ajánlattevőnek B. pont szerinti nyilatkozatot akkor kell tennie, ha az A.1. pontban úgy nyilatkozott, hogy
alvállalkozót fog igénybe venni (az irányadó nyilatkozatot kérjük egyértelmű jelöléssel ellátni (kitöltés vagy törlés))
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…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

………………………………………………..
Cégszerű aláírás
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5.SZ. MELLÉKLET
NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL
Alulírott ……………………….……………, mint a(z) <cég elnevezése> (<székhelye>)
ajánlattevő/

közös

ajánlattevő

nyilatkozattételre

jogosult

képviselője

a

Nemzeti

Élelmiszerlánc-biztonsági hivatal által kiírt, „Veszettség elleni orális vakcina beszerzése,

vakcinázás és kapcsolódó szolgáltatások ellátása ” tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi
nyilatkozatot teszem:
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben foglalt
alábbi kizáró okok, amely szerint nem lehet ajánlattevő, aki
Kbt. 62.§ (1) bekezdés:
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt
évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok
alól nem mentesült:
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV.
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.)
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő
elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti
terrorizmus finanszírozása;
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti
kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás
közbeszerzési és koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló
bűncselekmény;
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b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére
halasztást kapott;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint
hasonló helyzetben van;
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt
három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001.
évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban
releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje
alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen
korlátozta;
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen
eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy – a Közbeszerzési Döntőbizottság
határozatának felülvizsgálata esetén – a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy
hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem
került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a
kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését – a hamis
adat szolgáltatásának megállapítása mellett – a Közbeszerzési Döntőbizottság, a Döntőbizottság
határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság három évnél nem régebben meghozott
határozata jogerősen jogszerűnek mondta ki;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó
nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata
ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti
kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat),
amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok
értékelésére vonatkozó döntését, és
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ib)

a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis

nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel
kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a
rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi
közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás
tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított
három évig;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési
és

Fejlesztési

Szervezet

tagállamában,

a

Kereskedelmi

Világszervezet

közbeszerzési

megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok
és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai
Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén;
l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a
alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási – vagy annak felülvizsgálata
esetén bírósági – határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre
kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott
jogszabálysértést követett el;
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében
való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet
más módon orvosolni;
n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti – három évnél nem régebben meghozott –
jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más
versenyhatóság vagy bíróság – három évnél nem régebben – jogerősen megállapította és egyúttal
bírságot szabott ki;
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő
a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági
szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását
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megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe
ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére
vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti
végzésében megállapította;
p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben
részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem
régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági
határozat megállapította;
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként
kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési
Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 90
napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította.
Kbt. 62.§ (2) bekezdés:
A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában, amennyiben
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság
esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő
szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel
rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő
hátrányok alól nem mentesült, vagy
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt
évben – vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez
fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szemben hozták,
aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy
felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy
személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek
megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.
Nyilatkozom továbbá, hogy nem áll fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró ok.

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

……………………………
Cégszerű aláírás
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6.SZ. MELLÉKLET
Nyilatkozat
a Kbt. 114.§ (2) bekezdésének értelmében, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont
ib) alpontban és 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint
(Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpont)
Alulírott ……………………….……………, mint a(z) <cég elnevezése> (<székhelye>)
ajánlattevő/ közös ajánlattevő* nyilatkozattételre jogosult képviselője a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági hivatal által kiírt, „Veszettség elleni orális vakcina beszerzése,
vakcinázás és kapcsolódó szolgáltatások ellátása ” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében,
az alábbiakról nyilatkozom:
1. A(z) …………………. ajánlattevő társaságot szabályozott tőzsdén jegyeznek/nem
jegyeznek*.
2. Társaságunk szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, így a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r)** pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint
definiált valamennyi tényleges tulajdonos (természetes személy) nevének és állandó lakóhelyének
bemutatása a következő:

Tényleges tulajdonos
(természetes személy) neve

Állandó lakóhelye

Pénzmosásról szóló törvény
3. § r) pontjának mely
alpontja
[ra), rb), rc) vagy rd)]
szerint minősül tényleges
tulajdonosnak?



A megfelelő aláhúzandó!
** r) tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon –
közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy
azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2)
bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már
meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt
százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,
Ptk. 8:2. § (4) bekezdés: Közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben az, aki a jogi személyben szavazati joggal rendelkező
más jogi személyben (köztes jogi személy) befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke a köztes jogi személy befolyásának olyan
hányada, amilyen mértékű befolyással a befolyással rendelkező a köztes jogi személyben rendelkezik. Ha a befolyással rendelkező a
szavazatok felét meghaladó mértékű befolyással rendelkezik a köztes jogi személyben, akkor a köztes jogi személynek a jogi
személyben fennálló befolyását teljes egészében a befolyással rendelkező közvetett befolyásaként kell figyelembe venni.
Ptk. 8:2. § (2) bekezdés: A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja
vagy részvényese, és
a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására;
vagy
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b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással
rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy
együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek.

3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja
alapján nyilatkozom, hogy társaságunknak a pénzmosásról szóló törvény 3. § r)** pont ra)-rb)
vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs.
…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

………………………………………….
Cégszerű aláírás
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7.SZ. MELLÉKLET
NYILATKOZAT AZ ALKALMASSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL A KBT. 114. § (2)
BEKEZDÉSE SZERINT
Alulírott mint a(z) ................................................................................... (cég megnevezése, címe)
képviselője a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági hivatal, mint Ajánlatkérő által kiírt

„Veszettség elleni orális vakcina beszerzése, vakcinázás és kapcsolódó szolgáltatások
ellátása ” tárgyú közbeszerzési eljárásban …. részében7 ezúton nyilatkozom, hogy a társaságunk
az ajánlati felhívásban előírt alábbi alkalmassági feltételeknek megfelel:
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
1. rész
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja, 21. § (1a) a) pontja és a
21/A. § alapján csatolni kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három
év (36 hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek)
tartalmaznia kell legalább a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő, ÉV/HÓ bontásban),
a szerződést kötő másik fél megnevezését, elérhetőségét, a szállítás tárgyát, a leszállított vakcina
mennyiségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
Az alkalmasság minimumkövetelménye:
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem mutat be az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított megelőző három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített, jelen eljárás tárgyával megegyező (veszettség elleni orális
vakcina szállítása), legalább 1.450.000 adag vakcina szállítására vonatkozó referenciát.

2. rész
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja, 21. § (3a) a) pontja és a
21/A. § alapján csatolni kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három
év (36 hónap) legjelentősebb, jelenközbeszerzés tárgyával megegyező (járványvédelmi vagy egyéb
állategészségügyi vagy növényvédelmi célú – darabos (minimum 1x1x1 cm kiterjedésű) anyag
célzott területi kiszórásának előkészítése és repülőgépes kiszórása, valamint kézi kihelyezése,
illetve a lakossági tájékoztató anyagok elkészítése, tájékoztató értekezletek tartása és a
mintagyűjtés eszközeinek kiosztása) szolgáltatásainak ismertetését. Az ismertetésnek
(ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a teljesítés idejét (befejezési határidő, ÉV/HÓ
megjelölésben), a szerződést kötő másik fél megnevezését, elérhetőségét, a szolgáltatás tárgyát, a
kihelyezett vakcina mennyiségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és
a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést
konzorciumban végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen
arányban (százalékban) vett részt.
M/2. Az ajánlathoz csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja
alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe,
különösen azon személyek esetében,akik a minőségellenőrzésért felelősek, valamint Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felhívásra az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:
— A szakemberek önéletrajza, a képzettség, a végzettség, a szakmai gyakorlat (az adott
szakember vonatkozásában előírt gyakorlat) bemutatásával,
7

Megfelelő rész számát kérjük feltüntetni
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— Iskolai végzettség/képzettség dokumentuma(i),
— Az adott szakember – a szerződés teljes időtartamára vonatkozó – rendelkezésre állásra
vonatkozó, sajátkezűleg aláírt, eredeti nyilatkozata.
M.3. Az ajánlathoz csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja
alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség
leírását tartalmazó nyilatkozatot a berendezés darabszámának, műszaki paraméterének
(kisrepülőgép esetén legalább a repülési sebesség, repülési magasság; vakcina kiszóró berendezés
esetén legalább a GPS rendszer, kamera rendszer) megjelölésével.
Az alkalmasság minimumkövetelményei:
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évből (36 hónap) legalább egy darab
„járványvédelmi vagy egyéb állategészségügyi vagy növényvédelmi célú – darabos (minimum
1x1x1 cm kitejedésű) anyag célzott területi kiszórásának előkészítése és repülőgépes kiszórása,
valamint kézi kihelyezése, illetve a lakossági tájékoztató anyagok elkészítése, tájékoztató
értekezletek tartása és a mintagyűjtés eszközeinek kiosztása” tárgyú, legalább legalább 1.450.000
adag kihelyezésére vonatkozó referenciával.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a teljesítésébe bevonni kívánt
szakemberek között nincs:
- 1.) 1 fő szakirányú okleveles agrármérnöki, vagy vadgazda, illetve ezekkel egyenértékű mérnöki
felsőfokú végzettségű szakember, aki legalább a végzettségének megfelelő 2 éves szakmai
gyakorlattal rendelkezik,
- 2.) 1 fő repülőgépvezetői ágazaton végzett mezőgazdasági gépész üzemmérnök vagy azzal
egyenértékű műszaki felsőfokú végzettségű szakember, aki legalább a végzettségének megfelelő 2
éves szakmai gyakorlattal rendelkezik,
- 3.) 4 fő pilóta, akik érvényes PPL vagy CPL Repülőgép pilóta szakszolgálati engedéllyel, és
minimum 150 óra alacsony repülési magasságú gyakorlattal rendelkeznek.
M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik legalább 4 db és plusz 2
db tartalék kisrepülőgéppel, amelyek mindegyike 150-250 km/óra repülési sebességgel, 100-300
m munka repülési magasság közötti repülésre alkalmas és amelyek mindegyike rendelkezik
vakcinák kiszórását végző berendezésekkel és az ellenőrzést lehetővé tevő GPS rendszerrel,
amellyel az elvárt sűrűséget egyenletesen biztosítani tudja, valamint rögzíteni képes a kiszórt
vakcina koordinátáit és darabszámát. Továbbá alkalmatlan az ajánlattevő, ha valamennyi
kisrepülőgépe nem rendelkezik a tilalmazott kiszórási területek pontos kihagyását elősegítő és
dokumentáló kamera rendszerrel is, amely alkalmas légi videófelvételek készítésére és rögzítésére
is.
Jelen nyilatkozatot a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági hivatal által „Veszettség elleni
orális vakcina beszerzése, vakcinázás és kapcsolódó szolgáltatások ellátása ” tárgyban
indított közbeszerzési eljárásban, mint ajánlattevő a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása
céljából teszem.
Kelt: …………………., 2017. ……………. hó ……nap

…………………………………………
cégszerű aláírás
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8. SZ. MELLÉKLET
NYILATKOZAT AZ AJÁNLAT ELEKTRONIKUS PÉLDÁNYÁRÓL

Alulírott ……………………….……………, mint a(z) <cég elnevezése> (<székhelye>)
nyilatkozattételre jogosult képviselője, az ajánlati felhívásban előírtaknak megfelelően ezennel
kijelentem, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya az ajánlat eredeti papír
alapú példányával mindenben megegyezik és jelszóvédelemmel nincs ellátva.
Jelen nyilatkozatot a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági hivatal által „Veszettség elleni
orális vakcina beszerzése, vakcinázás és kapcsolódó szolgáltatások ellátása ” tárgyban
indított közbeszerzési eljárásban, mint ajánlattevő teszem.
…………………….<hely>, ………………..<dátum>

………………………………..
<cégszerű aláírás>
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9.SZ. MELLÉKLET
NYILATKOZAT AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA IGÉNYBE VETT MÁS
SZERVEZET VONATKOZÁSÁBAN
Alulírott
……………………………………,
mint
a(z)
………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) ajánlattevő aláírásra
jogosult képviselője, ezennel nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő / közös
ajánlattevő az alkalmasság igazolására más szervezetet vagy személyt kíván igénybe venni:
IGEN / NEM8
IGEN válasz esetén:

Az alkalmasság
igazolásához igénybe vett
más szervezet vagy személy
megjelölése (név, cím)

Azon alkalmassági
követelmény(ek)
megjelölése, melynek
igazolása érdekében az
ajánlattevő más szervezet
erőforrására támaszkodik

A szervezet által
rendelkezésre bocsátott
erőforrások igénybe
vételének módját
alátámasztó,
kötelezettségvállalást
tartalmazó dokumentum
megnevezése

Nyilatkozom, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására, amelyhez más
szervezet (személy) erőforrásait vesszük igénybe, az ajánlatunkhoz csatoltuk az alkalmasság
igazolására igénybe vett szervezet (személy) olyan szerződéses vagy előszerződésben 9 vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Tudomásul veszem, hogy az Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe
történő bevonás mértéke a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelel.
Jelen nyilatkozatot a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági hivatal által „Veszettség elleni
orális vakcina beszerzése, vakcinázás és kapcsolódó szolgáltatások ellátása ” tárgyban
megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tettem.
…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)
……………………………
Cégszerű aláírás
8
9

A megfelelő aláhúzandó!
A megfelelő aláhúzandó!
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10.SZ. MELLÉKLET
AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA IGÉNYBE VETT MÁS SZERVEZET
NYILATKOZATA
Alulírott
……………………………………,
mint
a(z)
…………………………………………..(cég megnevezése, székhelye)
aláírásra jogosult
képviselője a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felelősségem tudatában
nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági szereplő a lenti tárgyú közbeszerzési eljárásban,
mint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy) a(z)
………………………………………. ajánlattevő (cég megnevezése, székhelye) számára az
alábbi alkalmassági követelményeknek való megfelelést biztosítja:
Az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével
azon
alkalmassági
követelmény, melynek igazolása érdekében
az ajánlattevő más szervezet vagy személy
erőforrására is támaszkodik

A szervezet által rendelkezésre bocsátott
erőforrások igénybe vételének módját
alátámasztó,
kötelezettségvállalást
tartalmazó dokumentum oldalszáma az
ajánlatban

Nyilatkozom a Kbt. 65. § (9) bekezdésének megfelelően, hogy az általunk/általam igazolt,
releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény tekintetében olyan
mértékben veszünk részt a szerződés vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez az
általunk nyújtott kapacitásra szükség van és amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt –
biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szakmai tapasztalat érvényesülését a
teljesítésben.10
Nyilatkozom a Kbt. 65. § (9) bekezdésének megfelelően, hogy az általunk/általam rendelkezésre
bocsátott szakember(ek) olyan mértékben vesznek részt a szerződés vagy a szerződés azon
részének teljesítésében, amelyhez az általuk/általam nyújtott kapacitásra szükség van és amely - az
ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szakmai
tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.11
Jelen nyilatkozatot a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági hivatal által a „Veszettség elleni
orális vakcina beszerzése, vakcinázás és kapcsolódó szolgáltatások ellátása ” tárgyban
megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tettem.
10

Csak abban az esetben kell szerepeltetni a nyilatkozatban ezt a bekezdést, amennyiben az alkalmasság
igazolására igénybe vett más szervezet (személy) releváns szakmai tapasztalatra (referenciára) vonatkozó
alkalmassági követelményt igazol! Egyéb esetekben törlendő!
11
Csak abban az esetben kell szerepeltetni a nyilatkozatban ezt a bekezdést, amennyiben az alkalmasság
igazolására igénybe vett más szervezet (személy) szakember(ek) – azok végzettségére, képzettségére –
rendelkezésre állására vonatkozó alkalmassági követelményt igazol! Egyéb esetekben törlendő!
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…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

…………………………………
Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégszerű aláírása
11. SZ. MELLÉKLET
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NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL

Alulírott ........................................., mint a(z) .......................................... (cég megnevezése, székhelye)
képviselője a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági hivatal által indított „Veszettség elleni
orális vakcina beszerzése, vakcinázás és kapcsolódó szolgáltatások ellátása ” tárgyú
közbeszerzési eljárás tekintetében nyilatkozom, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében:
a) változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban;
b) változásbejegyzési eljárás van folyamatban, így ajánlatomhoz csatolom a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.

Kelt: …………………, ……. év ………..…. hó ….. nap

……….……………………………………………..
cégszerű aláírás
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12. SZ. MELLÉKLET
NYILATKOZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS(OK) ÁTVÉTELÉRŐL ÉS
FIGYELEMBEVÉTELÉRŐL

Alulírott ........................................., mint a(z) .......................................... (cég megnevezése, székhelye)
képviselője a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági hivatal által indított „Veszettség elleni
orális vakcina beszerzése, vakcinázás és kapcsolódó szolgáltatások ellátása ” tárgyú
közbeszerzési eljárás tekintetében nyilatkozom, hogy
hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban ….. 12 számú, azaz valamennyi, az eljárás során
kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettem/elektronikus úton elértem és jelen ajánlatom
elkészítése során azokat figyelembe vettem13.
Kelt: …………………, ……. év ………..…. hó ….. nap

……….……………………………………………..
cégszerű aláírás

12

A kiegészítő tájékoztatások számának megfelelően kitöltendő!
Amennyiben az eljárás során kiegészítő tájékoztatásra nem került sor, a nyilatkozat kitöltésére nincs
szükség!
13
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13.SZ. MELLÉKLET
ÁRRÉSZLETEZŐ
2. rész vonatkozásában

2018.
Feladat

Egységár

dupla szórás
(opcionális)

nettó …. Ft/km2

szimpla szórás

nettó …. Ft/km2

Opcionálisan
Budapest
kézi
nettó ….. Ft/ alkalom
kihelyezés
mintavétel (Mintagyűjtés egységára –
rókák vagy sakálok kilövésére eső díj
a figyelmeztető plakátok kihelyezése nettó …. Ft/db
és a rókák vagy sakálok hatósági
állatorvoshoz történő eljuttatása
Összesen
-

Mennyiség

Maximum
mennyiség

maximum két góc, azaz maximum
15.700 km²
2×7850 km2
98.592 km² + 30%
128.170 km²
(2×49.296 km2+ 30%)

Maximum
ellenérték
………..
……….

maximum 2 alkalom

maximum 2 alkalom

…………

1.972 db + 30%

2.564 db

………….

-

-

……………….

Az ajánlati árak a szerződés opcionális meghosszabbítása esetén 2019. évben változatlanok.
Szerződéses egységárak:
1. opcionálisan dupla szórás esetén (40 adag/ km² sűrűséggel 500 m-enkénti repülési útvonalakkal) előkészületi munkák és immunizálás költségét
tartalmazó egységár (nettó Ft/km2)
2. szimpla szórás esetén (20 adag/ km² sűrűséggel 1 km-enkénti repülési útvonalakkal) előkészületi munkák és immunizálás költségét tartalmazó
egységár (nettó Ft/km2)
3. Opcionálisan Budapest kézi kihelyezéssel történő immunizálása térképen jelölt területen, 60 adag/útvonal km sűrűséggel (nettó Ft/alkalom)
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4. mintagyűjtés egységára – rókák vagy sakálok kilövésére eső díj (A rókák vagy sakálok kilövésére eső díjba beleértendő a figyelmeztető plakátok
kihelyezése és a rókák vagy sakálok hatósági állatorvoshoz történő eljuttatása is.) (nettó Ft/db)
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IV. KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS
I. rész
A vakcinával szembeni követelmények:
Az ajánlatkérő feladata az ország sylvaticus veszettségtől való mentesítésének szervezése. Az
erdei veszettség fő terjesztője Magyarországon a róka. A mentesség eléréséhez évente két
alkalommal kell immunizálni a rókákat. Erre a célra a háziállatoknál használt, veszettség
elleni oltóanyagoktól eltérő, szájon át is ható vakcinát lehet használni. Az ilyen típusú
oltóanyagok csali anyagba vannak ágyazva. A csalétek feladata, hogy illat anyagaival vonzza
a célállatot, mechanikai védelmet nyújtson a vakcinának, hőstabil legyen és tartalmazzon
olyan jelző anyagot, melynek segítségével kimutatható a csalétek felvétele. Az oltóanyag
hatékony és gazdaságos kijuttatása nagy területekre csak repülőgépes kiszórással lehetséges.
A közösségi (az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek
engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az
Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet) és hazai [az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X.
6.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdés] jogszabályok alapján, Magyarországon csak
törzskönyvezési eljárás után, forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező állatgyógyászati
készítmény használható. A törzskönyvezési eljárás teszi lehetővé, hogy csak a hazai és
nemzetközi szakmai előírásoknak megfelelő készítmény kerülhessen felhasználásra. Jelen
esetben előírás, hogy az ajánlható vakcinák megfeleljenek az O.I.E. Manual of Diagnostic
Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (2013.) Chapter 2.1.13. C. 3. és az European
Pharmacopoeia 01/2014:0746 monográfia előírásainak.
Összefoglalva az ajánlható vakcina:
 Rendelkezik hazai vagy az Európai Unió egész területére vonatkozó
forgalomba hozatali engedéllyel.
 Megfelel az Európai Bizottság 2011/C 73/01 számú Iránymutatásnak
(gyártóhely szerinti illetékes gyógyszerügyi hatóság igazolása, mely szerint
a megajánlott vakcina megfelel az Európai Bizottság, az állati szivacsos
agyvelőbántalom kórokozóinak emberi felhasználásra szánt és
állatgyógyászati készítmények útján történő átviteli kockázatának
minimálisra csökkentéséről szóló 2011/C 73/01 számú Iránymutatásának).
 Attenuált, élő vírust tartalmaz.
 Rókák veszettség elleni, orális immunizálására használható.
 Repülőgépes kiszórásra alkalmas.
 A szállításkor felhasználható (felszabadított) és legalább 9 hónap lejárati
idővel rendelkezik. A megajánlott vakcinának EU-s hatósági felszabadító
bizonyítvánnyal kell rendelkeznie.
 A kijuttatásra használt berendezéshez történő illeszkedés céljából a vakcina
maximális mérete: 50x40x20mm.
Szállítás feltételei:
 A vakcinát nyertes ajánlattevő szállítja le a szükséges határidőre a
megadott teljesítési helyre: Dunakeszi Hűtőház Kft. telephelye, (2120
Dunakeszi, Tőzegtavi út 11-13.)
 A vakcinát tartalmazó dobozokat raklapokon, -20 Cº-on, vagy az alatt kell
szállítani.
 A raklapokat jól látható folyamatos sorszámozással kell ellátni.

65











Egy raklapra csak egy termelési szám kerülhet.
A szállítólevélen fel kell tüntetni, hogy hányas számú raklapokon, mely
termelési szám található.
Az úti okmányokkal együtt kell átadni a vakcinák minőségi tanúsítványait
(az EDQM követelményeinek megfelelő gyártó által kiállított minőségi
tanúsítványt, és valamely tagállam hatósági felszabadítási vizsgálati
bizonylatát, a végtermék vizsgálat műveleti előírásait (SOP).
A szállítási hőmérséklet megfelelőségének igazolására a vakcina átadáskor
át kell adni a raktér légterének hőmérsékletét regisztráló berendezés adatait
kamiononként. Mivel a kamionok hűtőberendezései a szállítás során
leolvasztási programot is végeznek, melynek ideje alatt a léghőmérséklet a
gyártó által előírt – 20 °C fölé emelkedik, a szállítást követően, legkésőbb a
számla benyújtásakor át kell adni a vakcinák maghőmérsékletét rögzítő
adatgyűjtők adatait is. Az adatgyűjtőket kérjük legalább egy héttel a
szállítás előtt a vakcina szállító dobozokban elhelyezni és elindítani.
Kamiononként legalább egy adatgyűjtő elhelyezése szükséges. Az
adatgyűjtőt tartalmazó dobozt és raklapot feltűnő módon meg kell jelölni.
Az éves kampányokhoz szükséges összesen 1.971.840 adag + 30%
vakcinán felül, termelési számonként 20-20 adag vakcinával többet kell
leszállítani, hogy a 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 87. §-ban leírt
vizsgálatok elvégezhetőek lehessenek.
A végtermék vizsgálat elvégzéséhez szükséges valamennyi, kereskedelmi
forgalomban nem kapható reagens és referens anyagnak is a szállítmánnyal
kell érkeznie.

Szállítási határidő:
- Első teljesítési határidő (részhatáridő): nyertes ajánlattevő 2018. március 20-ai
szállítási határidő mellett köteles teljesíteni 985.920 adag + termelési számonként 2020 adag vakcina leszállítását.
- Második teljesítési határidő (véghatáridő): nyertes ajánlattevő 2018. szeptember 18-ai
szállítási határidő mellett köteles teljesíteni 985.920 adag + termelési számonként 2020 adag vakcina leszállítását.
- A 30%-os mennyiségi eltérés keretére történő vakcina szállítási határideje az
igénybejelentéstől számított 30 nap.
A szerződés további egy éves határozott időtartammal való meghosszabbítása esetén (2019.
évi kampány):
- Első teljesítési határidő (részhatáridő): 2019. március 20-ai szállítási határidő mellett
köteles teljesíteni 985.920 adag + termelési számonként 20-20 adag vakcina
leszállítását
- Második teljesítési határidő (véghatáridő): 2019. szeptember 18-ai szállítási határidő
mellett köteles teljesíteni 985.920 adag + termelési számonként 20-20 adag vakcina
leszállítását
- A 30%-os mennyiségi eltérés keretére történő vakcina szállítási határideje az
igénybejelentéstől számított 30 nap.
A vakcina beérkezésekor a nyertes ajánlattevő köteles az állatgyógyászati termékekről szóló
128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 86. § (3) bekezdés és a 89. § alapján valamennyi beérkezett
gyártási számú tétel minőségi tanúsítványát és valamely tagállami hatósági felszabadítási
vizsgálati bizonylatát) a NÉBIH Állatgyógyászati Termékek Igazgatóságának (ÁTI)
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megküldeni és az illetékes megyei kormányhivatal állat-egészségügyi szakigazgatási szervétől
a hatósági mintavételezést kérelmezni. A vakcinával együtt érkező vizsgálati előírásokat
(SOP) és referencia anyagokat legkésőbb a hatóságilag vett, gyártási számonkénti 20-20 darab
vakcina mintával együtt el kell juttatni az ÁTI-hoz.
II. rész
Az ajánlat elkészítése és a teljesítés során be kell tartani a veszettség elleni védekezés
részletes szabályairól szóló, többszörösen módosított 164/2008. (XII. 20.) FVM rendeletben
foglaltakat. A szolgáltatás teljes vertikumában biztosítani kell az ellenőrzés lehetőségét az
ajánlatkérő számára.
Immunizálandó terület: Baranya, Bács-Kiskun (kivéve a Dunántúli és a Duna szigetek
területei), Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyék teljes területe; Tolna megye térképen meghatározott területe; Somogy, Zala megyék
országhatártól számított 50 km-es pufferzónán belül lévő területei; bruttó 49.296 km2
nagyságú terület, amelyen a vakcinázást (1 km-enkénti repülési útvonalakkal 20 adag/ km2)
kell elvégezni. Ez a rókák feltételezett élőhelyein, a nettó területen, nagyobb kihelyezési
sűrűséget jelent. A Balaton Somogy – Zala megyei partszakaszán és a záhonyi térségben csak
kézi kihelyezéssel immunizálható kijelölt helyek konkrét területi kiterjedését a
mellékletekben lévő térképmásolatokon határozza meg Megrendelő. Algyő, Paks (Dunától
keletre eső részén) és Tiszaújváros körzetében 3 km sugarú körben, a tiltott légtér területén
szintén kézi kihelyezés módszerével kell vakcinázni. A vakcina kézi kiszórási sűrűsége a
kijelölt területeken 20 adag vakcina/km2. Ez a leírás a 2018. évi tavaszi alapmegrendelésre
(kampány) vonatkozik. A további kampányok előtt legalább 30 nappal Megrendelő megadja a
terület kiterjedését és a szórás sűrűséget.
A minimum mennyiségeken felül a %-os eltérés terhére - új gócpont észlelése esetén – külön
megrendelésben kerül kijelölésre az új terület.
Az alapmegrendelések esetén a teljesítési határidők a következőek:
Immunizálás:
- 2018. Tavasz: 2018. március 31-től április 15-ig
- 2018. Ősz: 2018. szeptember 29-től október 14-ig
Mintagyűjtés:
-2018. Tavasz:2018. május 15-től–szeptember 30-ig
-2018. Ősz: 2018. november 15-től- 2017. február 28-ig
A szerződés meghosszabbítása esetén a teljesítési határidők a következőek:
Immunizálás:
-2019. Tavasz: 2019. március 30-tól április 14-ig
-2019. Ősz: 2019. szeptember 28-tól október 13-ig
Mintagyűjtés:
-2019. Tavasz:2019. május 15-től–szeptember 30-ig
-2019. Ősz:2019. november 15-től- 2020. február 29-ig.
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A %-os mennyiségi – területi – eltérés keretére történő olyan feladatellátás határideje, amely
kívül esik valamely megrendelésen alapuló kampányidőszakon, az igénybejelentéstől
számított 30 nap.
Nyertes ajánlattevőnek átfogó ütemtervet (melynek melléklete a 1.6. pont szerinti repülési
ütemterv) kell készítenie, amelyben megjelöli az alábbiakban felsorolt valamennyi
részszolgáltatás teljesítési határidejét (figyelemmel az ajánlatkérő által jelen közbeszerzési
eljárás során rögzített határidőkre).
A kampányok ütemtervét a kampány megkezdése előtt 30 nappal, de legkésőbb a kiszórást
megelőző értekezletig kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Ajánlattevő és ajánlatkérő a
kampány megkezdése előtt az ütemtervet egyezteti.
1. A kampány előkészítése
Előkészületi munkák határideje: Ajánlattevőnek az előkészítésről szóló jelentést legkésőbb az
adott kampányt megelőző utolsó munkanapjáig át kell adnia.
1.1. A tájékoztató anyagok
1.1.1. A szöveg tervezetek elkészítése két-két példányban:
 Figyelemfelhívó és Tájékoztató plakátok;
 az érintettek (vadászatra jogosultak, hatósági állatorvosok, megyei
népegészségügyi szakigazgatási szerv, stb. az érintettek pontos körét
Ajánlatkérő szerződéskötéskor közli) feladatait tartalmazó, időrendi
tájékoztató;
 polgármestereket értesítő levél;
 sajtótájékoztató anyag;
 mintavételezéshez szükséges eszközök jegyzéke (zsák, gumikesztyű, stb.);
 hatósági állatorvosok listája (mely listát a nyertes ajánlattevő számára az
ajánlatkérő biztosítja).
1.1.2. A szövegtervezetek és az érintett megyénként szükséges példányszám javaslat
engedélyeztetése az ajánlatkérővel. A szövegtervezeteknek összhangban kell lenniük
az immunizálási ütemezéssel és a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól
szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelettel.
1.1.3. Az alapmegrendelés/kampány esetén szövegtervezetek nyomdai vagy egyéb módon
történő sokszorosítása az alábbi becsült darabszámban. Vadászatra jogosultak
számától függ, ezért ennek esetleges változását figyelembe véve a pontos mennyiséget
a vállalkozó határozza meg.
 Figyelemfelhívó plakát vadászatra jogosultanként legalább 30 db
 Tájékoztató plakát vadászatra jogosultanként legalább 30 db
 Feladatok időrendi tájékoztatója vadászatra jogosultanként legalább 1 db
 Polgármestereket értesítő levél vadászatra jogosultanként legalább 5 db
 Sajtótájékoztató anyag vadászatra jogosultanként legalább 5 db
 Tájékoztató a kifizetés rendjéről vadászatra jogosultanként legalább 1 db
A mintavételezéshez szükséges anyagok beszerzése az alábbi darabszámban.
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 A minták kezeléséhez egység csomagonként 3 db műanyagzsák; 3 pár
gumikesztyű, 3 db kábel kötegelő, 3 db öntapadós lezárható átlátszó postai
boríték és minimum vadászatra jogosultanként 1 db füles papírzacskó az
egységcsomagok összeállítása és kiosztása céljára.
1.2. A vakcina szállításának, tárolásának előkészítése
A vakcina átadás-átvételre a Dunakeszi Hűtőház Kft. telephelyén 2018. március 20. napját,
2018. szeptember 18. napját követően az Ajánlatkérővel előre egyeztetett időpont(ok)ban
kerül sor.
1.2.1. Ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell neveznie a választott repülőtereket és a
közelében a vakcina tárolására kijelölt hűtőházakat (-20 C°), illetve be kell mutatnia a
vakcina más módon történő tárolását.
1.2.2. A tárolási szerződések megkötése és az illetékes megyei kormányhivatal állategészségügyi szakigazgatási szerve írásos hozzájárulásának megszerzése. Ezek
Ajánlatkérőhöz való benyújtása.
1.2.3. A vakcina szállításához megfelelő -20 C°-os hűtőkocsi biztosítása. A vakcina
tárolásának teljes időtartama alatt a vakcina maghőmérséklete elektronikus
adatrögzítésének biztosítása és abból tároló-helyenkénti diagram előállítása és a 2.
részjelentéshez melléklése.
1.2.4. Valamennyi tároló helyre és szállító járműbe kontroll hőmérő elhelyezése és a vakcina
átvételétől a kitárolásig a hőmérséklet napi és kitárolásonkénti feljegyzése, hogy a
használati utasítás szerinti tárolás bizonyítható legyen.
1.3. A kiszórás előkészítése
1.3.1. A vakcinázást a teljes kijelölt területen legfeljebb 16 nap alatt kell elvégezni, kielégítő
időjárási viszonyok mellett.
1.3.2. A választott repülőgépeknek a feladat elvégzése szempontjából fontos műszaki
paramétereit az ajánlattevőnek az ajánlatban ismertetnie kell (a legkisebb repülési
sebesség; -magasság)
1.3.3. A vakcina kiszóró berendezéseket el kell készíteni, azok műszaki paramétereit
ajánlattevőnek az ajánlatban be kell mutatnia. A számítógéppel vezérelhető kiszóró
berendezést GPS-szel kell felszerelni.Ajánlattevőnek rögzíteni (dokumentálni) kell az
egyes vakcinák kijuttatásának pontos koordinátáit és a kiszórt vakcina mennyiségét is.
1.3.4. A repülőgépek felkészítése a feladatra, a kiszóró berendezések beszerelése.
1.3.5. A szükséges repülőterek biztosítása.
1.3.6. A repülési engedélyek beszerzése.
1.3.7. A repüléssel kapcsolatos biztosítások megkötése.
1.3.8. A kijelölt terület egyenletes lefedése érdekében a repülési útvonalak elektronikus
tervezése és kinyomtatása (min. A4). A repülési útvonalakat az egymást követő
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kampányokban körülbelül 90°-kal el kell forgatni, hogy az immunizálás egyenletes
legyen.
1.3.9. Repülési ütemtervet kell készíteni táblázatos formában, területi és repülőgépenkénti
bontásban. Az ütemtervet úgy kell elkészíteni, hogy egy megye (vagy annak
földrajzilag meghatározható része) területének (repülőgépes és kézi) vakcinázása
maximálisan 6 napig tartson. Az ország érintett területének immunizálását lehetőség
szerint keleti irányból nyugat felé kell végezni.
1.4. Az érintett megyénkénti magyar nyelvű előkészítő szakmai megbeszélések időpont és
helyszín egyeztetése az illetékes megyei kormányhivatal vadászati és állategészségügyi
szakigazgatási szerveivel, valamint a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervekkel.
1.4.1. A megyénkénti magyar nyelvű előkészítő szakmai megbeszélések megtartása és a
tájékoztató anyagok valamint a mintagyűjtésekhez szükséges eszközök kiosztása.
1.5. A kézi kihelyezés előkészítése (A kijelölt területeken a kihelyezést végzők
útvonalának megtervezése és a kihelyezési pontok jelölése, ütemterv készítése és engedélyek
beszerzése).
1.6.Jelentés az ajánlatkérőnek az előkészületekről (első írásos jelentés), mely tartalmazza
többek között a lekötött repülőtereket; a hűtőházak pontos nevét, címét; a vakcina
szállítás időpontját; a tervezett repülési és kézi kihelyezési útvonalakat, ütemterveket;
ezek végső korrekciójára szervezett értekezlet és a megyei tájékoztató értekezletek pontos
helyét, idejét. Be kell mutatni a repülőgépeket és a kiszóró berendezéseket. A 2018-as
megrendelés kapcsán a tavaszi kampányhoz kapcsolódó előzetes jelentést 2018. március
30-ig, az őszi kampányhoz kapcsolódó előzetes jelentést 2018. szeptember 28. napjáig el
kell juttatni az Ajánlatkérőhöz. A 2019-es megrendelések kapcsán a tavaszi előzetes
jelentést 2019. március 29. napjáig, az őszi előzetes jelentést legkésőbb2019. szeptember
27. napjáig el kell juttatni az Ajánlatkérőhöz.
1.7. A kihelyezési útvonalak utolsó korrekciójára szervezett értekezlet megtartása a
vakcinázás megkezdése előtt. Ezt követően, a kampány megkezdése előtt el kell juttatni
ajánlatkérőhöz a vakcinázási útvonalakat, felszállásonként illetve területenként (kézi
kihelyezés) nyomtatott formában. (térképek, repülési útvonal.)
2. Az immunizálási kampány

2.1. A vakcina repülőgépes kiszórása az előírt sűrűségben és eloszlásban, az időjárás
függvényében, a repülési ütemterv szerint. Az előre beprogramozott útvonal hosszából
ajánlott kiszórási sűrűséget javasol a program, amit az útvonal ismeretében a pilóta korrigál.
A program vezérli a kiszóró berendezést, memóriába menti minden egyes kiszórt csalétek
koordinátáját. A tiltott övezetekben a pilóta kézzel kikapcsolja a rendszert és visszakapcsolja
a tiltott terület után. A program menti a konkrét repülési útvonalat. Mindezen adatokat
repülőgépenként és útvonalanként, minden este, munkavégzés után letöltik a számítógépről.
Naponta értékelni kell az immunizálás végrehajtását az ütemtervhez képest. Az értékeléshez
szükséges a napi repülési teljesítmény szóbeli jelentése a repülési napok végén, a nyomtatott
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útvonalterv teljesülésének nyomon követése céljából. A vakcina kiszórásáért felelős
alvállalkozó(k) a napi rögzített repülési adatokat (repülési nyomvonalak és keletkezett
vakcina koordináta párok) elektronikus formában is meg kell hogy küldjék minden egyes
repülési nap végén a teljesítmény térinformatikai elemzéséhez. Ajánlattevő köteles a napi
GPS adatok alapján az elvégzett munkát értékelni, valamint Ajánlatkérőnek az értékelés
eredményét térképi megjelenítés csatolásával megküldeni.
A napi elvégzett munkában észlelt súlyos hibát (a szórásból indokolatlanul kimaradt
területek) (Ajánlatkérő utasítására is) a kampány során korrigálni szükséges. A repülőgépbe
szerelt kamerarendszer segítségével, mellyel a pilóta a gép alatti területet is látja, el kell
kerülni, hogy oltóanyag kerüljön, sodródjon lakott területre, vízbe, közútra vagy a területen
lévő emberek közelébe. A kamerával GPS pozícióhoz köthető felvételt is kell készíteni annak
indoklására, miért nem történt szórás a kijelölt területen (pl. belvíz, mezőgazdasági munka.)
2.2. A vakcina előírás szerinti felhasználását igazoló dokumentumok folyamatos naprakész
vezetése a nyertes ajánlattevő részére biztosított űrlapon.
2.3.Az előírt területeken a kézi kihelyezés elvégzése. A napi kezelések elvégzésének szóbeli
jelentése. A térinformatikai értékeléshez az adott kezelés nyomvonalának rögzített adatait
elektronikus formában a kezelési nap végén Ajánlatkérőnek meg kell küldeni.
2.4.A vakcina kihelyezési pontok és repülési útvonalak kinyomtatása.
2.5.A tervezett és a tényleges kihelyezési útvonalak közötti eltérések értékelésére értekezlet
megtartása. Ajánlattevőnek a vakcina kiszórás során gyűjtött GPS adatokat (repülési
útvonalak és az egyes vakcinák kiszórási koordinátái) térinformatikai módszerekkel
megjelenített formában is be kell mutatnia az Ajánlatkérőnek és az elvégzett munka
értékelését lehetővé kell tennie. Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a GPS adatok
kezelésére, megjelenítésére és elemzésére alkalmas technikai és személyi feltételekkel, és
Ajánlattevő kérésére képesnek kell lennie specifikált adatokat szolgáltatni (pl. egy adott
felszállás/repülési útvonal során vagy egy adott területen végzett kiszórás adatai,
vakcinamennyiség megyei bontásban, az egyes repülőgépek munkája, az egyes termelési
számú csalik kiszórása, stb.)
2.6.Jelentés az ajánlatkérőnek az előkészítő megbeszélések megtartásáról és az immunizálás
végrehajtásáról (második írásbeli jelentés). A jelentésnek tartalmaznia kell az
érintetteknek az előkészítő értekezletekre történő meghívások, jelenléti ívek másolatait,
feljegyzéseket az értekezleteken elhangzottakról. A jelentésnek tartalmaznia kell a
vakcina elszámolás részletes adatait, a vakcina tárolásának és szállításának hőmérsékleti
bizonylatait, az ellenőrzések jegyzőkönyvének másolatait, térképeket (M = 1: 500.000),
valamint digitális adathordozón a GPS által rögzített adatokat (teljesített repülési
útvonalak, vakcinák kiszórási koordinátái), és az adatok értékeléséhez szükséges
eszközöket, illetve ezek frissítését szükség esetén, stb
3. Mintagyűjtés
3.1.A vakcinázásokat követően a kijelölt mintagyűjtési időszakban az ország immunizált
területéről 50 km² -enként és kampányonként egy, a tavaszi kampányt követően felnőtt
róka vagy (a teljes megyei mintaszámnak legfeljebb az adott évi monitoringtervben előírt
arányában) sakál kilövetése és az illetékes járási állat-egészségügyi és élelmiszerellenőrző
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hivatalhoz történő eljuttatása. A tavaszi kampány során, amennyiben az előírt darabszámú
mintavétel nem teljesíthető, az előírt mennyiségtől legfeljebb 50 %-kal lefelé el lehet
térni, azzal a feltétellel, hogy az őszi kampány során a hiányzó mennyiséget pótolni kell.
Az éves két kampány során összességében szükséges az előírt minta begyűjtése, melynek
túllépése esetén az összesen előírt darabszám feletti többletköltség nem számlázható ki.
Számlázni kizárólag a kor szerint megfelelő és vizsgálatra alkalmas mintákat lehet.
3.2.A minták beérkezési ütemének figyelemmel kísérése, szükség esetén az illetékesek
figyelmének írásos felhívása a mintaszám betartására.
3.3.Jelentés ajánlatkérőnek a teljes szolgáltatás elvégzéséről és a beküldött minták számáról,
megyei bontásban (harmadik írásbeli jelentés).
Az Ajánlatkérő a szolgáltatás teljes időtartama alatt folyamatos, állandó kapcsolattartást ír
elő. Bármely eltérést a tervezettől, rendkívüli eseményt, stb. a nyertes ajánlattevő azonnal
szóban köteles jelezni, majd írásban jelenteni. A nyertes pályázó kötelessége a szükség
szerinti tájékoztatás és kapcsolattartás az illetékes megyei kormányhivatalok vadászati és
állategészségügy szakigazgatási szerveivel, valamint a megyei és fővárosi népegészségügyi
szakigazgatási szervekkel.
A műszaki leírás mellékletét képezik az ország immunizálandó területeit bemutató
tájékoztató jellegű térképek és a vakcina felhasználási nyilvántartó lapja.
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