„Bükki hegyi rétek természetvédelmi célú területkezelése”
pályázati hirdetmény
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (3304 Eger, Sánc utca 6., a továbbiakban Ajánlatkérő)
az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet vonatkozó
rendelkezései alapján nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a Bükki Nemzeti Park
Igazgatóság működési területén lévő területek természetvédelmi célú kezelésére, az
Ajánlatkérő vagyonkezelésében lévő eszközök rendelkezésre bocsátásával.
Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá, hogy a
nyertes visszalépése esetén a második helyezettel kössön szerződést.
A pályázaton minden Magyarországon bejegyzett jogi személy, gazdasági társaság, egyéni
vállalkozó vagy ezek konzorciuma részt vehet. A pályázat hivatalos nyelve: magyar.
Részletes pályázati leírás letölthető: www.bnpi.hu oldalról.
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
RÉSZLETES PÁLYÁZATI ISMERTETŐ

„Bükki hegyi rétek természetvédelmi célú területkezelése”
1./ Az Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és faxszáma:
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban BNPI)
3304 Eger, Sánc utca 6.
A kiíró elérhetőségei:
Telefon: 36/411-581 Fax: 36/412-791
E-mail: titkarsag@bnpi.hu
2./ A pályázat tárgya:
A BNPI működési területén lévő területek természetvédelmi kezelése, az Ajánlatkérő
vagyonkezelésben lévő, alábbi táblázatban feltüntetett eszközök rendelkezésre bocsátásával.
1. számú táblázat
Megnevezés
Antonio Carraro traktor
Antonio Carraro traktor
Landini traktor
Unimog
Pótkocsi
AEBI
Rendsodró MOLON (Aebi)
Szárzúzó (Aebi)
RK kasza
Rendsodró
Erdészeti szárzúzó
Bálázó (Metal Fach )

Típus
ERGIT-T2
ERGIT-T2
Vision 100
U 1650
AF10000
CC66
M028
CF 114 B AE C6
RK 210/AC
FCR 2008-8B
Vandaele FRM180
Z589

A BNPI árajánlatot kér a Nyugat- illetve a Kelet Bükki Tájegység területén gyepkezelési
feladatok elvégzésére, megbízási szerződés keretében. Az elvégzendő feladatok Szilvásvárad,
Nagyvisnyó és Miskolc külterületén található gyepkezelési munkaműveletekből tevődik
össze, melyek maximális térmértéke 60 ha.
Munkaműveletek:
 gépi kaszálás, rendsodrás, fordítás, bálázás, bála elszállítás
 kézi kaszálás
 gépi szárzúzás
 kézi cserjeirtás
A kaszálékot, illetve a területkezelés során keletkezett egyéb növényi részeket minden esetben
össze kell gyűjteni és a területről el kell távolítani.
Árajánlattevőnek 1 ha-ra kell a munkaműveletek ajánlati egységárát megadnia az „Ajánlati
adatlap” szerint.
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Az elvégzendő feladat bemutatása:
 a mozaikos jelleggel történő élőhely-kezelési munka során kézi és gépi cserjeirtás,
kaszálás;
 felverődött cserjesarjak, siskanádtippan stb., kézi motoros fűkaszával (dikicskéses
vagy korongos adapterrel) történő levágása, a levágott anyag terület szélére történő
lehordása és deponálása;
 gépi és kézi kaszálás, a kaszálék összegyűjtése és terület szélére történő
lehordása/bebálázása, valamint 14 napon belül történő elszállítása;
 gépi szárzúzás
 a kaszálás/szárzúzás során minimum 10 cm-es tarlót kell hagyni, ugyanis a magas
tarló meghagyása biztosítja az alacsony, egyéves növényfajok (tárnicskák (Gentianella
spp.) fennmaradását és kikaszálásának megakadályozását; a kaszálás/szárzúzás
megkezdésének időpontjától számított legalább 5 nappal korábban a természetvédelmi
őrszolgálatot értesíteni kell (Szilvásvárad, Nagyvisnyó községhatárok: Bartha Attila
természetvédelmi őr, tel.: 30/239-7344, Miskolc községhatár: Mlakár Péter
természetvédelmi őr tel.: 30/239-7346. A bejelentési kötelezettség a tervezett munkák
ellenőrizhetősége, valamint az egyedi védelmet kívánó és a területkezelésből
kihagyandó védett természeti értékek érdekében szükséges;
 a munkálatok nem folytathatók nedves, felázott talajon, megelőzve ezzel a gyepterület
mechanikai károsodását és gyomosodását.
3./ A szerződés meghatározása és időtartama:
A megbízási szerződés határozott időtartamra, 2021. augusztus 3-től 2021. október 31-ig
szól. A szerződés meghosszabbítása csak ismételt pályázattal lehetséges a hatályos
jogszabályok szerint.
4./ A BNPI által meghatározott, természetvédelmi kezelést igénylő területek, valamint a
nyertes pályázó rendelkezésére bocsátott eszközök (1. számú táblázat) 2021. július 14. napján,
09. 00. órától tekinthetők meg előzetes időpontegyeztetést követően.
A szilvásváradi, nagyvisnyói területek vonatkozásban Bartha Attila természetvédelmi őrrel
(tel.: 30/239-7344), a miskolci területeket illetően Mlakár Péter természetvédelmi őrrel (tel.:
30/239-7346) történő egyeztetést követően van lehetőség a területek bejárására.
Az Ajánlattevő által biztosítani kívánt területkezelési eszközök megtekintésére Hontvári
József (tel: 30/278-3988) üzemeltetési szakreferenssel történt egyeztetés követően nyílik
lehetőség.
5./ A pályázatok leadási határideje, benyújtásának helye:
Helye: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, 3304 Eger, Sánc utca 6. (Titkárság)
Határideje: 2021. augusztus 2. 12 óra
A pályázatra kérjük ráírni: „Bükki hegyi rétek természetvédelmi célú területkezelése”
A borítékon más felirat, jelzés nem szerepelhet!
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6./ Pályázati információk:
6.1. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
1. Pályázó neve, címe, elérhetőségei.
2. Nyilatkozat a pályázati felhívásban és részletes ismertetőben és az 1. sz.
mellékletben foglalt feltételeinek elfogadásáról, nyertesség esetén a szerződés
pályázó általi teljesítéséről és az eredményhirdetéstől számított 30 napos ajánlati
kötöttségről.
3. Nyilatkozat arról, hogy az átadott eszközök harmadik félnek nem adhatóak tovább
4. Szakmai bemutatkozás, referenciák ismertetése a kiírásban részletesen szereplő
kritériumoknak való megfelelés figyelembe vételével.
5. Nyilatkozat arról, hogy a pályázónak nincs ajánlatkérővel szemben fennálló, 30
napot meghaladó, lejárt tartozása.
6. Nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő
a) nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati
adósságrendezési eljárás alatt;
b) nem függesztette fel tevékenységét vagy nem függesztették fel tevékenységét;
c) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. §-ának 34. pontja szerinti,
hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással nem rendelkezik;
d) az alábbi bűncselekmények elkövetése miatt büntetlen előéletű:
- a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.
évi IV. törvény XV. fejezet VI. címében meghatározott közélet tisztasága
elleni vagy XVII. fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény,
- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében
meghatározott korrupciós bűncselekmény, XXXVIII. Fejezetében
meghatározott pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmény,
XXXIX.
Fejezetében
meghatározott
költségvetést
károsító
bűncselekmény, XL. Fejezetében meghatározott pénzmosás, XLI.
Fejezetében meghatározott gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény,
XLII. Fejezetében meghatározott fogyasztók érdekeit és a gazdasági
verseny tisztaságát sértő bűncselekmény vagy XLIII. Fejezetében
meghatározott tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni
bűncselekmény;
e) gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség
betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, illetve, hogy
tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi
intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a
bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta;
f) állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben
lezárult - eljárásban hamis adatot nem szolgáltatott, és ezért az eljárásból nem
zárták ki.
6.2. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 3 évben befejezett alábbi referenciával:
 hegyvidéki védett területek hasonló jellegű természetvédelmi kezelési
tevékenységéről legalább 50 ha területen elvégzett gépi- és kézi cserjeirtási,
kaszálási feladatok elvégzéséről;
 Pályázónak igazolnia kell, hogy az Árajánlatkérő által rendelkezésre bocsátani
kívánt eszközök használatához/működtetéséhez ő vagy alkalmazottja rendelkezik
megfelelő jogosítványokkal/igazolványokkal.
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6.3. Csatolandó dokumentumok:
1. 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolata, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói
tevékenység igazolása
2. Aláírási címpéldány
3. Társasági szerződés (amennyiben releváns),
4. Nyilatkozat arról, hogy a pályázónak nem áll fenn köztartozása. Felhívjuk a
figyelmet, hogy szerződéskötés és fenntartás feltétele a köztartozás-mentesség,
ezért az igazolást legkésőbb az eredményhirdetést követő 3. nap 12.00-ig be kell
nyújtani, akkor is, ha a pályázó nyilatkozatot tett a köztartozás mentességről.
5. Számlavezető pénzintézet 30 napnál nem régebbi nyilatkozata, hogy pályázó
számláján sorban állás nincs
6. Azt, hogy a 6.1. 6. d.) pont szerinti kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn,
hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni.
7. Hasonló jellegű, védett hegyi/dombvidéki rétek természetvédelmi kezeléséről
szóló referencia igazolás az elmúlt három évből
8. Jogosítvány/igazolvány hiteles másolata.
7./ Egyéb információk:
A pályázati ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban, példányonként a 6.1 és 6.2
fejezet szerinti sorrendben összefűzve, egy darab zárt borítékban, személyesen vagy postai
úton illetve kézbesítő útján lehet leadni az Ajánlatkérő Titkárságán. (3304 Eger, Sánc utca 6.).
A határidőn belül beérkező pályázatok sorszámot kapnak, amely a határidőben történő
beérkezést igazolja.
A pályázati ajánlatok minden oldala folyamatos számozással és kézjegyes aláírással
legyen ellátva. A nyilatkozatokat cégszerűen kell aláírni. A nyilatkozatokat össze lehet vonni
és egy cégszerű aláírással benyújtani. A késve leadott pályázat nem kerül elbírálásra.
Érvényes a pályázat amennyiben jelen kiírás 6.1 és 6.2 szerinti dokumentáció, valamint a 6.3.
pont szerinti mellékletek, mind tartalmilag, mind formailag az előírt követelményeknek
megfelel és az ajánlattételi határidő lejártáig leadásra került. Az érvénytelen ajánlatokat az
Ajánlatkérő az értékelésből kizárja.
A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidőt követően azonnal 2021. augusztus 2-án
12:30 órakor megtörténik, melyen a pályázók jelen lehetnek. A bontás alkalmával
pénzügyi információ nem hozható nyilvánosságra.
Bontás helye: (3304 Eger, Sánc utca 6. „tárgyaló”)
A pályázatok tartalmi megfelelőségét Ajánlatkérő a pályázatok nyilvános bontásakor nem
köteles ellenőrizni. A hiánypótlás lehetőségét Ajánlatkérő jelen eljárásban a következő módon
biztosítja: a pályázatok nyilvános bontásakor személyesen jelen lévő pályázó pótolhatja a
pályázatok tételes ellenőrzése nélkül is egyértelműen azonosítható formai hiányosságokat,
illetve pótolhat esetlegesen hiányzó okiratot. További hiánypótlásra Ajánlatkérő nem biztosít
lehetőséget.
Az ajánlatok elbírálása az ajánlattételi határidő lejárta utáni 3 munkanapon belül
megtörténik.
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Az értékelés szempontjai
Az ajánlatkérő az ajánlatokat az alábbi bírálati szempontok szerint értékeli:
A bírálati rész-szempontok és az azokhoz tartozó súlyszámok:
Ajánlati ár (nettó Ft/ha, előny a minél alacsonyabb):
gépi kaszálás, rendsodrás fordítás, bálázás, bála elszállítása (Ft/ha)
kézi kaszálás (Ft/ha)
gépi szárzúzás (Ft/ha)
kézi cserjeirtás (Ft/ha)

2,5
2
1
2,5

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: minden rész-szempont esetén
1-10. Az ajánlatkérő törtek esetén a pontszámokat két tizedes jegyre kerekíti.
Az értékelés módszere:
A rész-szempontok esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb érték) megajánlás 10
pontot kap, az ugyanezen rész-szemponthoz tartozó többi megajánlás ehhez képest
arányosan kap kevesebbet az alábbiakban megadott képlettel.

ahol

Alegjobb

Pmax  P min   Pmin
Avizsgált
P:
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax:
a pontskála felső határa
Pmin:
a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
P

Ha e módszerek alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános
szabályoknak megfelelően két tizedesre kell kerekíteni.
Összességében legelőnyösebb ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított
összpontszáma a legmagasabb.
Értesítés a pályázat eredményéről az elbírálás napjától számított 3 munkanapon belül
megtörténik a pályázati anyagban megjelölésre kerülő elérhetőségeken (írásban).
Szerződéskötés: a nyertes pályázóval a pályázat elbírálását követő 5 munkanapon belül
megtörténik. A szerződés legkorábban a köztartozás mentességet igazoló eredeti dokumentum
benyújtását követően köthető meg.
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, a
pályázati határidőkre vonatkozó feltételeit módosítsa, továbbá, hogy a nyertes pályázó
visszalépése, vagy szerződéskötésre való alkalmatlansága esetén a pályázat második
helyezettjével kössön szerződést.
A 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 43§ (1) bek. szerint: Az ajánlattevő a szerződéskötésig illetőleg a 39. § (2)-(3) bekezdésében megjelölt tárgyalás megkezdéséig - köteles titokban
tartani ajánlata tartalmát, köteles továbbá a pályázati eljárás befejezését követően is
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bizalmasan kezelni a kiíró által a rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, adatot,
azokról harmadik személynek tájékoztatást nem adhat. Ez a tilalom nem zárja ki a
finanszírozó bankokkal, konzorcionális ajánlat esetén a konzorciumi résztvevőkkel, valamint
az ajánlattevő meghatalmazott jogi képviselőjével, illetve az ajánlat elkészítéséhez az
ajánlattevő által igénybe vett, felhatalmazással rendelkező egyéb szakértővel való
kapcsolattartást, a titoktartási kötelezettség azonban e személyekre is kiterjed.
Állami vagyon hasznosítását biztosító szerződés megkötésére kiírt pályázati eljárás
eredményeként a szerződés a pályázati kiírástól, valamint a nyertes pályázattól eltérő
tartalommal nem köthető meg.
A vagyonkezelő a vagyon hasznosítására csak olyan szerződést köthet, amely - az állami
vagyon megőrzését, gyarapítását, pénzügyileg és gazdaságilag minél előnyösebb
hasznosítását szem előtt tartva - az állam számára a várható bevétel, megtakarítás, vagy más
előny alapján a lehető legkedvezőbb.
Az állami vagyon hasznosítására kötött szerződések elsődleges célja az állami vagyon
hatékony működtetése, állagának védelme, értékének megőrzése, illetve gyarapítása, az állami
és közfeladatok ellátásának elősegítése.
Nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan természetes
személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett nemzeti vagyon
hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy
a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási,
adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi
rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló
harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.
A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy
átlátható szervezettel köthető. A hasznosításra irányuló szerződés határozatlan vagy legfeljebb
15 éves határozott időre köthető, amely időszak egy alkalommal legfeljebb 5 évvel
meghosszabbító abban az esetben, ha a hasznosításra jogosult valamennyi kötelezettségét
szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette. E bekezdés szerinti korlátozás nem
vonatkozik az állammal, költségvetési szervvel, önkormányzattal vagy önkormányzati
társulással kötött szerződésre.
átlátható szervezet:
a)1 az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi
önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben
az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel
rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami
vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
ba)2 tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy
olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van,
1
2

Megállapította: 2013. évi CXXXIII. törvény 142. § (1). Hatályos: 2013. VIII. 1-től.
Megállapította: 2012. évi LXXXIV. törvény 2. § (2). Hatályos: 2012. VI. 30-tól.
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bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van;
8./ A szerződéskötés tervezett ideje:
2021. augusztus 3.
9./ A területkezelési feladatokhoz kapcsolódó információk
A kezelendő területek a BNPI működési területén, saját, illetve harmadik fél
vagyonkezelésében lévő területek, melyek kezelésére Ajánlatkérő együttműködési
megállapodást köt az érintett 3. féllel. Valamennyi 1. számú táblázatban felsorolt terület
védett természeti terület, a szükséges természetvédelmi hatósági engedély beszerzéséről
Ajánlatkérő gondoskodik, melyet szerződéskötéskor a nyertes pályázó rendelkezésére bocsájt.
10./ A pályázati kiírás közzétételének helye és meghirdetési időpontja:
A meghirdetés helye:
- www.bnpi.hu
A meghirdetés időpontja a kiíró www.bnpi.hu honlapján való közzététel napja. Jelen pályázati
eljárással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető e-mail útján – e-mail: titkarsag@bnpi.hu
Mellékletek:
-1. számú melléklet – Részvételi és szerződéskötési feltételek

Oldal: 8 / 10

1. sz. melléklet
RÉSZVÉTELI ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK
A pályázónak:
- az állagmegóvás érdekében valamennyi karbantartási munka elvégzésének
szükségességét haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a BNPI-nek. Ezen, valamint
az egyéb okokból felmerülő munkálatok elvégzését tűrni köteles;
- A BNPI jelen szerződésben foglaltak ellenőrzését a 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet
VI. fejezetében foglaltak szerint, az ott meghatározott rend alapján lehetővé tenni,
elősegíteni, abban együttműködni.
- A felek a szerződés teljesítése során kötelesek fokozottan együttműködni. Ennek
érdekében az Ajánlatkérő kapcsolattartója vagy az általa megjelölt személy(ek)
rendszeres kapcsolatot tartanak fenn a Pályázóval, aki a szerződés teljesítésének
állásáról – kérésre – írásban beszámol Ajánlatkérő vagy kapcsolattartója felé.
- A fentieken túl a szerződés teljesítésekor a Pályázó köteles az Ajánlatkérővel
rendszeres egyeztetést folytatni, és az előrehaladásról beszámolni. A felek az
egyeztetésen áttekintik és kiértékelik a feladatok előrehaladásának állását, mértékét.
- A Pályázó kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a megkötött szerződés
szerinti minden kötelezettségét – ezen belül különösen a szerződésben meghatározott
feladatok teljesítésére irányuló tevékenységet – jelentős gyakorlattal rendelkező
szakcégtől elvárható szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a
legnagyobb körültekintéssel teljesíti. Pályázó kötelezettséget vállal továbbá arra is,
hogy jelen szerződés teljesítése során az Ajánlatkérő szakmai szempontjainak
messzemenő figyelembevétele mellett, a tudomására jutott Ajánlatkérői érdekek
érvényesítésével jár el.
- Ajánlatkérő köteles a Pályázó a megkötött szerződésben foglalt feladatainak
teljesítéséhez minden segítséget megadni, így különösen a rendelkezésre álló
információkat folyamatosan átadni, illetve rendelkezésére bocsátani az azzal
kapcsolatos dokumentumokat, különös tekintettel az ajánlatkérésben meghatározott
információkra. Ajánlatkérő jogosult a szerződés teljesítését figyelemmel kísérni,
ellenőrizni. Kérésére a Pályázó köteles rendelkezésre állni, az elkészült területeket
bemutatni.
- Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Pályázó olyan feltételekkel találkozik,
melyek akadályozzák a teljesítést, az Ajánlatkérőt azonnal írásban értesítenie kell a
késedelem tényéről és annak várható időtartamáról. Pályázó jelen szerződésben
meghatározott feladatait az Ajánlatkérő érdekében, annak utasításait figyelembe véve,
fokozott gondossággal, szakmai hozzáértéssel, hiánytalanul köteles teljesíteni.
- Pályázó szavatol azért is, hogy az általa nyújtott szolgáltatások, valamint azok
eredményei az ajánlatkérésben meghatározottaknak mindenben megfelelnek.
- A Pályázó szerződéses feladatait saját maga által köteles teljesíteni.
- Pályázó köteles betartani a munkavégzés helyének helyi előírásait, munka-, baleset-, és
tűzvédelmi utasításait, valamint az Ajánlatkérő indokolt speciális követelményeit.
- Pályázó különösen köteles a környezetvédelemre, illetve a veszélyes hulladékokra
vonatkozó előírásokat, jogszabályokat betartani. Figyelemmel kell lennie arra is, hogy
az anyagszállítási útvonalát optimalizálja, és zajterhelés, kiporzás, pollenterhelés,
hulladékelhagyás a minimális mértéket ne haladja meg.
- Pályázó köteles betartani a természetvédelmi előírásokat, különös tekintettel az európai
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.

Oldal: 9 / 10

-

-

-

-

-

-

-

8.) Korm. rendeletben, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben
meghatározott feltételekre.
A Pályázónak törekednie kell a keletkezett hulladékmennyiségének csökkentésére, a
hulladékok megfelelő kezelésére.
Pályázó feladata a munkaterület folyamatos, napi tisztántartása, az esetleg keletkezett
hulladék elszállítása.
Pályázó köteles a szerződés teljesítése során rendszeres balesetvédelmi szemlét tartani,
munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást végezni és mindezeket a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dokumentálni.
Az üzemanyag beszerzése a Pályázó feladata és költsége. Az erőgépeket Ajánlatkérő
teli üzemanyagtankkal adja át megbízottnak, aki ugyanilyen állapotban köteles
Ajánlatkérőnek a munka befejeztével, legkésőbb a szerződés lejáratakor átadni.
Amennyiben a munka- és erőgépek nem kerülnek vissza a megbízó telephelyére (3304
Eger, Sánc u. 6.) működőképes állapotban, teli üzemanyagtankkal a szerződés
lejáratának időpontjáig, úgy Pályázó nem jogosult a megbízási díjra.
Pályázó az általa ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért teljes körű anyagi
felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon kárért, mely nem megfelelő
munkavégzésére vezethető vissza.
Pályázó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat az Ajánlatkérő, illetőleg más
károsult részére díjmentesen helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem lehetséges,
a károkat meg kell térítenie.
Pályázó szavatol azért, hogy a szerződés értelmében elvégzett munkák megfelelnek a
jogszabályokban, az ajánlatkérésben és jelen szerződésben foglalt követelményeknek.
Jelen szerződés során keletkezett mezőgazdasági termék a Pályázót illeti meg.
A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével
összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden
információt bizalmasan kezelnek. Bármelyik fél csak az érintett fél előzetes
tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére
információt, kivéve, ha arra a jogszabály felhatalmazást ad.
A Pályázó a megkötött szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a másik
fél tulajdonát képező és általa bizalmasnak tekintett információ, adat stb. tekintetében
titoktartási kötelezettséggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy bárminemű a feladat
ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a másik fél előzetes írásbeli
hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik
személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha bármelyik fél
a tudomására jutó ilyen információkat a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő módon
hasznosítja.
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