IX. Közbeszerzési műszaki leírás
A szolgáltatás műszaki feltételeire vonatkozóan a jelen közbeszerzési eljárást megalapozó
vállalkozási szerződés műszaki megvalósítási követelményei az irányadók.
A közbeszerzés tárgyának leírása:
A szolgáltatás ellátása magában foglalja a Szegedi Tudományegyetem oktatási, igazgatási- és
kollégiumi épületeiben a fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros
rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint a rágcsálók és egyéb állati kártevők megtelepedésének és
elszaporodásának megakadályozását, ártalmuk megelőzését, távoltartását és rendszeres irtását.
Jogszabályi megfelelés:
Az eljárás tárgyában meghatározott szolgáltatás (rovar- és rágcsálóirtás) nyújtása során legalább
az felsorolt vonatkozó jogszabálynak való megfelelés kötelező az alábbiak szerint:
- 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek
előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről
- 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében
szükséges járványügyi intézkedésekről
- 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint
gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól
Az épület fenntartójának kötelezettségeiről rovar-és rágcsálóirtás tekintetében a 18/1998. (VI. 3.)
NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi
intézkedésekről rendelet az irányadó. A rendeletben leírtaknak megfelelő védekezést tartja
követendőnek Ajánlatkérő. A rendelet 36. § (1) bekezdése értelmében „A fertőző betegséget
terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb ízeltlábúak (a
továbbiakban: rovarok), valamint a rágcsálók és egyéb állati kártevők (a továbbiakban együtt:
egészségügyi kártevők) megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk
megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról (a továbbiakban együtt: védekezés)”
gondoskodni kell.
Vállalkozó a teljesítés során köteles figyelemmel lenni és betartani az összes magyar és Uniós
szabványt, előírást és vonatkozó jogszabályt!
Műszaki tartalom:
A külön mellékletként csatolt Területösszesítő_Okt., ig. épületek és kollégiumok.xls excel
táblázatban rögzítésre kerültek a Szegedi Tudományegyetem oktatási, igazgatási- és kollégiumi
épületei, mely táblázat tartalmazza az érintett szervezeti egységek megnevezését, pontos címét,
alapterületét négyzetméterben kifejezve, valamint az éves elvégzendő kezelések számát, amely
alapján a rovar- és egészségügyi kártevők irtását el kell végezni. A teljesítési helyek változhatnak
új igények jelentkezésével, illetve meglévő telephelyek szolgáltatási igényének megszűnésével.
A rovarok- és egészségügyi kártevők irtása szolgáltatás végzése során Nyertes
Ajánlattevőnek az alábbi feladatokat kell elvégeznie Ajánlatkérő által elvárt betartandó
feltételek mellett:
1. A szerződés hatálybalépését követően, a szerződés időtartama alatt, Megrendelő
kapcsolattartója írásban tájékoztatja Vállalkozót az esedékes kezelésekről. Az írásbeli tájékoztatás
tartalmazza a mentesítés helyszínét, alapterület mértékét négyzetméterben, teljesítési határidő
kezdő időpontját, esetleges fennálló körülményeket, melyről Vállalkozót tájékoztatni szükséges.
Vállalkozó köteles az írásbeli tájékoztatást 1 munkanapon belül írásban visszaigazolni és a
Megrendelő által írásban rögzített időpontban és helyszínen a mentesítést elvégzeni. Vállakozónak
a szolgáltatás végzése során figyelemmel kell lennie az épületek jellegére, a folyó oktatási,
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igazgatási, elszállásolási, közlekedési és egyéb tevékenységet nem zavarhatja.
2. Vállalkozónak a rovar- és egészségügyi kártevőirtást évente 2 alkalommal (félévente), illetve 4
alkalommal (negyedévente) rendszeres gyakorisággal kell elvégeznie a Területösszesítő_Okt., ig.
épületek és kollégiumok.xls táblázatban foglaltak szerint. Vállalkozó köteles az elvégzett kezelések
közötti időszakban garanciát vállalni az irtandó rovarokra: csótány, hangya, ezüstöspikkelyke,
darázs, bolha, ágyipoloska, valamint az irtandó egészségügyi kártevőkre: egerek minden fajtája,
vándorpatkány, házi patkányok. A garanciális munkavégzést Vállalkozó térítésmentesen köteles
elvégezni.
3. Vállalkozó köteles a két kezelés közötti időszakban felmerült rovar- és rágcsálóirtási igény
bejelentéstől számított ……..munkaórán (értékelési szempont) belül a bejelentett területet
mentesíteni. A fertőzöttség felszámolásának megkezdésének időpontján az esetenkénti telefonon
történő bejelentéstől (amikor a két kezelés közötti időszakban rovar-és rágcsáló észlelése esetén
Megrendelő képviselője bejelentést tesz a Vállalkozó által megjelölt telefonszámon) a felszámolás
megkezdéséig számított időt érti a Megrendelő. Megrendelő a telefonon történő bejelentést
követően haladéktalanul írásban is értesíti Vállalkozót az eseti igény megjelölésével. Munkaidőn a
munkanapokon 8:00 órától 16:00 óráig tartó időtartamot érti Megrendelő. Ha a bejelentéstől
számított felszámolás megkezdésének időpontjának lejárata az adott munkanapon 8:00 órától
16:00 óráig tartó időszakba esik Vállalkozónak meg kell kezdeni a helyszínen a munkát.
Ellenkező esetben egészségügyi és kollégiumi területen a következő napon (akár munkaszüneti
nap, akár ünnepnap), egyéb területen a következő munkanap 8:00 óráig, kell a munkát
megkezdeni.
4. Vállalkozó köteles jegyzőkönyvet készíteni valamennyi mentesítési szolgáltatás elvégzéséről:
ütemezett kezelések elvégzésekor teljesítési helyszínenként köteles jegyzőkönyvet készíteni,
valamint az eseti igény bejelentéséről és az eseti mentesítési szolgáltatás elvégzéséről is
jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza az elvégzett tevékenységet (irtás vagy
monitorozás), a kártevő megnevezését, mely ellen védekezik, annak időpontját, a felhasznált
irtószer megnevezését, hatóanyagát, a kezelt terület nagyságát, a munkavégző nevét, engedély
számát, a felhasznált irtószer biztonsági adatlapját valamint a munkavégzés utáni teendőket.
Vállakozó valamennyi jegyzőkönyvet a Megrendelő kapcsolattartójának eredeti példányban
megküldeni köteles.
5. A kémiai biztonság miatt az emberi tartózkodásra szolgáló helyiségekben, élelmezési,
gyógyszertári, betegellátási részlegeknél a rovarirtó szer kijuttatásánál nagy körültekintéssel kell
eljárni. A rágcsáló-és rovarirtó szer kihelyezésénél és felvitelénél, az óvodában és általános
iskolában tartózkodók életkorát külön figyelembe kell venni és ennek megfelelően kell elvégezni a
rovar-és rágcsáló irtó tevékenységet. Rendkívüli körülmény bekövetkezése esetén a rovarirtó szert
azonnal közömbösíteni kell és el kell távolítani.
6. A mentesítési munka megkezdése előtt Vállalkozó köteles tájékoztatni Megrendelő
képviselőjét az alkalmazott irtószerekről, annak hatásairól, felhívni a figyelmet a betartandó
biztonsági előírásokra.
7. Vállalkozó köteles a tevékenysége során felhasználandó veszélyes anyagok, termékek
biztonságtechnikai adatlapjait Megrendelő kérése esetén rendelkezésére bocsátani.
8. A mentesítés során mindenkor be kell tartani Vállalkozónak a szakmai, munkavédelmi,
egészségvédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi és vagyonvédelmi előírásokat.
Vállalkozó munkavégzése
vonatkozásában:

során

betartandó

jogszabályi

előírások

az

irtószerek

9. Az irtószereket csak a forgalomba hozatali engedélyben meghatározott célra és a használati
utasításban megadott módon, az egészségügyi és a kémiai biztonsági szabályok
figyelembevételével szabad felhasználni úgy, hogy az emberek életének veszélyeztetését,
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egészségének károsodását, illetőleg haszonállatok és a külön jogszabályban meghatározott
vadászható állatfajok elhullását, valamint a környezet szennyeződését ne idézze elő.
10. A 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet szerinti I. és/vagy II. forgalmi kategóriájú, illetve
felhasználásra előkészített irtószer őrizetlenül nem hagyható.
11. Az irtószerek kezeléséhez feltűnően megjelölt kizárólag erre a célra szolgáló, biztonságos
munkaeszközöket köteles használni.
12. II. forgalmi kategóriájú irtószert csak szakképzett személy, vagy szakképzett személy
felügyeletével a szakképesítés megszerzése érdekében szakmai gyakorlatát töltő személy
használhat fel.
13. I. forgalmi kategóriába sorolt irtószert csak gázmester használhat fel.
14. Az irtószer szakszerű és veszélytelen felhasználásáért, a vonatkozó előírások megtartásáért a
Vállakozó a felelős.
15. Vállalkozónak gondoskodnia kell arról, hogy az előkészített, illetőleg a már kijuttatott
(kihelyezett) irtószerhez illetéktelen személyek (gyermekek) vagy haszonállatok és a külön
jogszabályban meghatározott vadászható állatfajok ne férhessenek hozzá.
16. Rovar- és egészségügyi kártevőirtás szolgáltatást csak szakképzett személy végezhet.
Megrendelő köteles ellenőrizni a teljesítésbe bevont szakembereket.
17. Csoportok munkavégzés esetében:
a) Csoportos munkavégzéshez munkát irányító felelős gázmestert kell kijelölni.
b) Csoportos munkavégzéskor az egyéni védőfelszerelés használatát a munkát irányító
gázmester köteles ellenőrizni.
c) Csoportos munkavégzés esetében a munkacsoport tagjait az egészségügyi kártevőirtás
során, annak veszélyessége szerint a munkaegészségügyi követelményeknek megfelelő
gyakorisággal váltani kell.
18. Azon személy, aki I. és II. forgalmi kategóriájú irtószer vagy gázosítószer elvesztését,
elcserélését, eltulajdonítását, keveredését, talajba, ivóvízbe, felszíni vagy felszín alatti vízbe
kerülését, illetve kezelésre nem szánt élelmiszerbe, takarmányba, területre jutását észleli,
köteles azt az illetékes járási hivatalnak haladéktalanul bejelenteni.
19. Az I. forgalmi kategóriába sorolt irtószert csak érvényes működési nyilvántartási
igazolvánnyal rendelkező gázmester vagy gázmester felügyeletével a gázmesteri képesítés
megszerzése érdekében szakmai gyakorlatát töltő személy használhat fel. A II. forgalmi
kategóriájú irtószert csak érvényes működési nyilvántartási igazolvánnyal rendelkező
gázmester vagy szakképzett személy, vagy azok közül valamelyik helyszíni felügyeletével a
szakképesítés megszerzése érdekében szakmai gyakorlatát töltő személy használhat fel. A III.
forgalmi kategóriájú irtószer felhasználása szakképesítéshez nem kötött. A kihelyezésre kerülő
irtószer nem lehet olyan színű, formájú, illatú és csomagolású, amely alapján élelmiszerrel,
takarmánnyal vagy gyógyszerrel összetéveszthető. A gázmesternek vagy a szakképzett
személynek gondoskodnia kell arról, hogy az előkészített, illetve a már kijuttatott vagy
kihelyezett irtószerhez illetéktelen személyek, egészségügyi kártevőnek nem minősülő állatok
ne férhessenek hozzá, az egészségüket ne veszélyeztesse, és az irtószer ne juthasson talajba,
felszíni vagy felszín alatti vizekbe.

