Ajánlattételi felhívás
„Ebrendészeti feladok ellátása” tárgyú, tárgyalásos,
közbeszerzési értékhatár alatti eljáráshoz
1. az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe:
Oroszlány Város Önkormányzata, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Kapcsolattartási pont, címzett: Dr. Molnár Miléna aljegyző
Tel: 34/361-444/149
Fax: 34/361-182; email: molnar.milena@oroszlany.hu
és
Bartalus László beruházási és településüzemeltetési osztályvezető
Tel: 34/361-444/140, mobil:20/264-9432, e-mail: bartalus.laszlo@oroszlany.hu
2. az eljárás fajtája
tárgyalásos, közbeszerzési értékhatár alatti eljárás
3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi
követelmények, teljesítménykövetelmények:
Ellátandó feladatok:
Oroszlány város belterületén a kóbor ebek befogása, őrzése, ártalmatlanná tétele, nyilvántartások vezetése,
továbbá az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatállomány egészségét
veszélyeztető betegség tüneteit mutató vagy betegségre gyanús kóbor ebek és macskák kiirtásával
kapcsolatos feladatok ellátása, (az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A.
§ (3) bekezdésében előírt önkormányzati feladat vállalkozás jellegű végrehajtása).
Ezen belül:
 a talált vagy befogott ebek tulajdonosának értesítése a rendelkezésre álló eszközök, információk
segítségével;
 a legalább 15 napig tartott és tulajdonosaik által ki nem váltott ebek értékesítése, végleges elhelyezése,
vagy életének hatósági állatorvos által, megengedett módon történő kioltása;
 a kioltott állatok szakszerű tárolása, az állati tetemek elszállításra történő előkészítése (tárolás megfelelő
zárt edényzetben, konténerben)
 gyepmesteri teleppel kapcsolatos előírások:
• a telepen foglalkoztatott személyek igazoltan vegyenek részt állatvédelmi-, valamint
munkavédelmi oktatásban; legyen munkaköri leírásuk;
• szakszerű takarmánytárolás biztosítása
• a telep építményeinek (kenel, kifutó) tisztítása, fertőtlenítése
• nyilvántartás vezetése a tisztításról, fertőtlenítésről;
• az állatok befogásához megfelelő felszerelés biztosítása;
• a befogott állatok megfelelő, biztonságos elhelyezése (szökés akadályozása);
• az állatok részére megfelelő minőségű és mennyiségű táplálék biztosítása naponta legalább egyszer;
• az egymásra veszélyes állatok elkülönített elhelyezése;
• az állatok legalább naponta egyszer történő ellenőrzése;
• a sérülésre vagy betegségre gyanús állat késedelem nélküli
elkülönítése;
• az időközben elhullott állatok tárolása hűtőládában;
• naprakész nyilvántartás vezetése az állatok behozataláról és kiadásáról; elhullásáról;
Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 5. számú függeléke rögzíti,
hogy gyepmesterként az a személy alkalmazható, aki az állatok leölésében, a hullák lebőrözésében és
szétdarabolásában kellő jártassággal rendelkezik. A rendelet értelmében a gyepmester feladatai a következők:
a) a polgármesteri hivatal felhívására minden, pl. a közúton talált állathullának késedelem nélkül történő
kiszállítása a gyepmesteri telepre, a hulladéktemetőbe, a hulladékemésztő veremhez, és ott – a hatósági
állatorvos intézkedéséig – annak megőrzése, majd ártalmatlanná tétele,
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b) az állathullák lebőrözése – ha azt nem tiltják az egyes bejelentési kötelezettség alá vont fertőző
állatbetegségek leküzdésének szabályai –, továbbá a boncolásban való segédkezés,
c) az elrendelt állatleölések végrehajtása,
d) a hullaszállító járművek, tartályok és ártalmatlanná tételre használt eszközök, felszerelési tárgyak
tisztántartása és fertőtlenítése,
e) mindazoknak az állategészségüggyel kapcsolatos köztisztasági tennivalóknak az elvégzése, amelyeket a
települési önkormányzat előír,
f) a város utcáinak, tereinek, külső határának havonkénti bejárása, kóbor állatok és ebek befogása, amelyet
kíméletesen kell végrehajtani,
g) ebzárlat idején – a körzeti állatorvos által megállapított időközökben – a zárlat alatt álló terület bejárása, és
a tilalom ellenére szabadon talált ebek befogása,
h) a befogott állatoknak a gyepmesteri telepre szállítása, gondozása és a hatósági állatorvos utasítása szerinti
megőrzése, – a polgármesteri hivatal határozatában megállapított tartási és ápolási költségek megtérítése után
– a tulajdonosnak való kiadása, vagy a leölés utáni ártalmatlanná tétele,
i) a gyepmesteri telepen megfigyelésre elhelyezett állatok gondozása és azokról nyilvántartás vezetése,
j) a gyepmesteri telepre szállított állathullákról, a hatósági rendelkezésre leölt állatokról átvételi elismervény
kiállítása és nyilvántartás vezetése.
Az állathulláknak a gyepmesteri telepre szállításával, őrzésével és ártalmatlanná tételével járó feladatok
elvégzésére minden városban gyepmestert kell alkalmazni. A jogszabály a fentieken túl előírja, hogy a
gyepmesteri telepeknek milyen helyiségekkel, eszközökkel kell rendelkeznie, ezek a következők:
a) állattetem kamra (az állathullák megőrzésére, lebőrözésére és boncolására szolgáló, szilárd anyagból épített,
jól fertőtleníthető helyiség),
b) a bőr és a szaruképletek szárítására és tárolására alkalmas helyiség,
c) megfigyelésre alkalmas kisállat-férőhelyek,
d) az állathullák begyűjtésére alkalmas járművel, s ezek működtetéséhez szükséges helyiséggel,
e) a városban rendelkezésre álló közművekkel,
f) a telepen dolgozók részére fekete-fehér rendszerű öltözővel (zuhanyzóval, WC-vel),
g) nagynyomású fertőtlenítő géppel.
A gyepmesteri telepen gondoskodni kell arról, hogy:
a) a hullák és a befogott állatok szállítására megfelelő, külön szállítóeszközök,
b) mérleg,
c) az állatok leöléséhez, a hullák lebőrözéséhez és boncolásához szükséges eszközök,
d) fertőtlenítőszerek, továbbá
e) sérülés esetén szükséges elsősegélynyújtáshoz gyógyszerek és kötöző anyagok mindenkor rendelkezésre
álljanak.
Az állati eredetű hulladékok, valamint az állathullák megőrzésére, lebőrözésére és boncolására használt
helyiségekben és istállókban a padozatot, valamint a padozattól számított két méter magasságig a falakat
könnyen mosható és fertőtleníthető, vízálló anyaggal kell burkolni. A rendelet kimondja továbbá, hogy az
állatifehérje-üzem hullabegyűjtő körzetében, a kijelölt gyepmesteri telep kapuján belül megfelelő nagyságú
területet kell fenntartani az üzem számára, a hullák gyűjtésére alkalmas tartályok és az egyéb felszerelési
tárgyak elhelyezéséhez.
A gyepmesteri telep állategészségügyi felügyeletét a hatósági állatorvos látja el. Hatósági állatorvosi feladatok
ellátására pályázat alapján, feladat-ellátási szerződéssel kerül sor.
Az ebrendészeti telep üzemeltetése, fejlesztése az Önkormányzat feladata.
A telep működtetésével összefüggő feladatok –eszközbeszerzés, közüzemi költségek rendezése, fejlesztés,
állateledel, oltások, gyógyszerek, fertőtlenítő szerek – költségeit közvetlenül az Önkormányzat viseli.
A nyertes ajánlattevő feladata a gyepmesteri feladatok ellátására alkalmas gépjármű biztosítása és az
üzemeltetési költségeinek viselése.
Az ebrendészeti feladokat ellátó vállalkozó köteles a Polgármesteri Hivatal kijelölt szervezeti egységeivel
együttműködni, feladatellátásáról rendszeresen tájékoztatást adni.
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A Polgármesteri Hivatal az ebrendészeti feladok ellátását és a gyepmesteri telepet rendszeresen ellenőrzi.
Az Ebrendészeti telep működéséről Oroszlány Város Önkormányzata szabályzatban rendelkezik. E körben
meghatározza az ebrendészeti telep szolgáltatásait igénybevevők által fizetendő díjazás mértékét.
A telepen a társadalmi (a város lakóinak) elvárásait figyelembe véve a szolgáltató jelleget erősíteni kell.
Célszerű a városban működő civil szervezetekkel (Ments meg Egyesület, Mindent az Állatokért Alapítvány)
történő együttműködés rendszerének kialakítása, bevonásuk a feladat ellátásába, tevékenységük segítése
támogatási és együttműködési megállapodás keretében.
A túltelítettség és az altatások elkerülése, az állatok értékesítése érdekében is célszerű megállapodást kötni. Az
önkéntesek segíteni tudnak az állatok gondozásában és a későbbi gazdához jutásában, valamint
adományokkal segíthetik az állatok élelmezését és ellátását.
Szükséges a környező települések önkormányzataival való kapcsolatfelvétel, annak érdekében, hogy a helyi
telephelyre más településekről is szállíthatóvá és megőrzésre kerülhessenek ebek. A települési
önkormányzatokkal azon szolgáltatás biztosítására együttműködési megállapodás kerülne megkötésre.
A szerződés időtartama:
 a szerződéskötés tervezett időpontja: 2016. december 22.
 a szerződés időtartama: 2017. január 1-től 2017. december 31-ig tartó 1 év határozott idő
a szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy az üzemeltető a tevékenysége ellátásához
(gyepmesteri tevékenység, kóbor állatok befogása) szükséges hatósági engedéllyel rendelkezzen.
4. a szerződés meghatározása:
Vállalkozási szerződés
5. a teljesítés helye: Oroszlány város teljes közigazgatási területe a befogásra vonatkozóan és az
Oroszlány, Bokodi úti gyepmesteri telep (helyrajzi száma: Oroszlány, 4700/7) az ebrendészeti feladok
ellátására vonatkozóan.
A gyepmesteri telep üzemeltetője: Oroszlány Város Önkormányzata
Az ebrendészeti telep területi elhelyezése
Az ebrendészeti telep jelenleg az Oroszlány, Bokodi út 1. címen üzemel.
Hrsz.: 4700/7 hrsz., területe: 787 m2
Besorolása: „ebtelep, vegyes rendeltetésű, épület, udvar „
6. az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:
Ajánlatkérő az ajánlati árat a 3. pont szerinti feladatleírás alapján kéri megadni, figyelemmel
arra, hogy az árajánlatban az ajánlatkérő szerepeltetni kéri a szerződés tárgyát képező
szolgáltatás teljes körű megvalósításához szükséges valamennyi költséget. Az ajánlati árat
részletes költségtervvel kérjük alátámasztani.
A szolgáltatás ellátásának havi díjára kérünk ajánlatot tenni.
A nyertes ajánlattevő havonta utólag jogosult számlát kiállítani, melyet Megrendelő a
teljesítésigazolás után, a beérkezéstől számított 30 napon belül átutalással egyenlít ki.
Jelen szerződésben rögzített vállalkozói díj átalányáras, azaz többletmunka elszámolására
nincsen mód.
7. az ajánlatok bírálati szempontja:
Az ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot kívánja kiválasztani az
alábbi részszempontok alapján:
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Részszempontok és súlyszámuk:
Részszempontok

Ajánlati ár

a teljesítésbe bevonni
kívánt
szakember
gyakorlati
ideje
az
ebrendészeti
feladatok
ellátása terén

súlyszám Az adható Az értékelés módszere
pontszám
alsó és felső
határa
2
1-10
az értékelési pontszám arányosítással kerül
kiszámításra (két tizedes jegyig, a kerekítés
szabályainak alkalmazásával). A legjobb
ajánlat a maximális pontszámot kapja. A
következő ajánlatok pontszámai a legjobb
ajánlathoz történő arányosítással kerülnek
kiszámításra az alábbiakban megadott képlet
szerint.
1
1-10
amennyiben a 10 évet eléri, e részszempontra
10 pontot kap az ajánlattevő, ha a 10 évet nem
éri el, e részszempontra évente 1 pontot kap.
Minden év gyakorlati idő után 1 pont jár, de
erre a részszempontra legfeljebb 10 pont
adható.
(A gyakorlati időbe az ebrendészeti feladatok
ellátása terén eltöltött időtartam vehető
figyelembe. Kérjük a feladat-ellátási helyet és
a referenciát adó személy elérhetőségét
megadni!)

Pontszámítás képlete az ajánlati ár esetében a következő képlet alapján:
a legalacsonyabb érték az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb, ezért a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat pedig a következő
képlet alapján, arányosan részesül pontozásban:
Azaz:
Pontszám= 10/ (Avizsgált /Alegjobb)
Ahol:
 Avizsgált= a vizsgált ajánlatban szereplő bruttó ajánlati ár
 Alegjobb= a legalacsonyabb érvényes bruttó ajánlati ár
Az ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot kívánja kiválasztani, az
ajánlatoknak a bírálati részszempontok szerinti tartalmi elemeit az eljárást megindító felhívásban
meghatározott ponthatárok között értékeli a fentiekben ismertetett módszerrel, majd az egyes
tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig
ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat jeleníti meg a legjobb ár-érték arányt, amelynek az
összpontszáma a legnagyobb.
8. az alkalmassági követelmények:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges személyi
és tárgyi feltételekkel.
Az igazolás módja:
E feltételek meglétét az ajánlatban szükséges bemutatni, az ajánlattevő korábbi tevékenységi
körének, a teljesítésben részt vevő személyeknek a bemutatásával. Kérjük bemutatni az
ajánlatban a következőket:
 az állategészségügyi végzettséget, képzettséget igazoló okiratot,
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korábbi referenciákat
az állatok szállítására alkalmas járművet
és a munkavégzéshez szükséges egyéb technikai eszközöket, tartozékokat

9. az ajánlattételi határidő:
2016. december 15. (csütörtök) 10 óra
10. az ajánlat benyújtásának címe:
Oroszlány Város Önkormányzata, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. II. emelet 43. számú
iroda, Dr. Molnár Miléna aljegyzőnél
11. az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje:
Polgármesteri Hivatal, Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78., II emeleti tárgyaló
2016. december 15. (csütörtök) 10 óra
12. a tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:
A tárgyalás egy fordulóban történik, a tárgyalásra meghívott ajánlattevők együttes
jelenlétében, ahol az ajánlattevők az ajánlatok benyújtási sorrendjének megfelelő sorrendben
kapnak hozzászólási lehetőséget. Adott esetben, kizárólag a Kbt. 44. §-a szerinti üzleti titkot
érintő kérdésben, az ajánlatkérő lehetőséget biztosít az ajánlattevő kérésére arra, hogy az adott
kérdést a többi ajánlattevő távollétében tárgyalja meg az ilyen kérést előadó ajánlattevővel.
A tárgyalás tárgya: Ajánlatkérő a tárgyalás során az ajánlati árra vonatkozóan tett
ajánlatokról és a fizetési feltételekről, szerződéstervezet egyéb elemeiről kíván tárgyalni
kedvezőbb feltételek elérése érdekében.
Az ajánlatkérő a tárgyalást követően felolvasólap kiosztásával valamennyi ajánlattevő számára
lehetőséget biztosít az ajánlatuk módosítására. A felolvasólap kitöltésével ajánlattevők írásban
megteszik a végleges ajánlatot. A végső ajánlatok leadását követően az ajánlatkérő az
ajánlattevők együttes jelenlétében ismerteti a közbeszerzésre rendelkezésre álló anyagi fedezet
összegét és az ajánlattevők végső ajánlatát. A tárgyalás zártkörű, melyről jegyzőkönyv készül,
két munkanapon belül. A tárgyalások befejezését követően beáll ajánlattevők 30 napos ajánlati
kötöttsége.
A tárgyalás tervezett időpontja: 2016. december 20. (kedd) 14 óra, helye: Oroszlányi
Polgármesteri Hivatal, I. emeleti tárgyaló.
13. a szerződéskötés tervezett időpontja: 2016. december 22.
14. Egyéb információk:
1. Az ajánlatokat írásban, zárt csomagolásban, 1 eredeti példányban (és egy elektronikus
másolatban), a cégjegyzésre jogosult képviselő/k aláírásával ellátva kell benyújtani, a
következő szöveg feltüntetésével: Ajánlat: Ebrendészet. Csak bontási ülés keretében
bontható!”
2. Az ajánlathoz kitöltve és cégszerűen aláírva mellékelni kérjük a dokumentáció részeként
rendelkezésre bocsátott felolvasólapot, szerződéstervezetet és nyilatkozatot.
3. A hiánypótlás lehetősége biztosított.
4. Az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a beszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a beszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a beszerzésnek azt a százalékos arányát,
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
5. Az ajánlattevőnek a nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
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6. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződésszegésével okozott kárért teljes kártérítési
felelősséggel tartozik.
7. Ajánlatkérő az ajánlattevő számára a helyszíni bejárás lehetőségét igény szerint biztosítja.
Az időpontot kérjük szíveskedjenek előzetesen egyeztetni.
8. Információ kérése:
Dr. Molnár Miléna aljegyző
Tel: 06-34/361-444 /149-as mellék; 06-20/231-08-86 vagy molnar.milena@oroszlany.hu
20. az ajánlattételi felhívás megjelenésének napja:
2016. november 29.

