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Göd Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Göd Város Önkormányzatának
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, 

Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága és 
Képviselő-testülete

2022. áprilisi ülésére

Tárgy: Javaslat a „Göd város területén történő biológiai szúnyoggyérítés megvalósításához” 
tárgyú beszerzési eljárás lezárása

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 590/2021. (XI. 16.) Ök. határozatában döntött 
arról, hogy 2022-től megkezdi az átállást a biológiai szúnyoggyérítésre.

Ennek érdekében beszerzési eljárást folytatását rendelte el az élőhelytérképek elkészíttetése, a 
faj meghatározás és a monitorozás, valamint a biológiai gyérítési programhoz szükséges szakértői 
tanácsadás megrendelése érdekében, maximum bruttó 10 millió forint értékben.
2022-ben, az élőhelytérkép és a településen jelen lévő szúnyogfajok ismeretében, beszerzést folytat le a 
tanácsadó útmutatása alapján elvégzendő biológiai és az esetlegesen szükséges kémiai gyérítés 
kivitelezésére.

Göd Város Önkormányzata a szükséges lakossági tájékoztatást saját erőből oldja meg, ennek költségét 
beépíti az Önkormányzat költségvetésébe.
A biológiai gyérítésre való átálláshoz szükséges összesen 10 millió forintot a 2022-es költségvetésben 
biztosítja. A keret terhére kötelezettségvállalás a 2022-es költségvetés elfogadását megelőzően is 
történhet. Forrásigény: maximum 10 millió Ft, a 2022. évi költségvetésben tervezendő.

Göd Város Önkormányzatának hatályos 29/2020. (VIII. 12.) önk. rendeletének (a továbbiakban: R) 6. § 
(1) bekezdés c) pontja alapján a beszerzési eljárás lefolytatásra került. Az R. 10. § (1) bek. c) pontja 
alapján bruttó 1.000.001 Ft és 15.000.000 Ft értékhatár között a beszerzést lezáró döntést Göd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága hozza 
meg.
Az ajánlati felhívásra 1 db ajánlat érkezett. Az ajánlatokat a Bíráló Bizottság megvizsgálta és 
megállapította, hogy 1 db ajánlat érvényes. A nyertes ajánlattevő ajánlati ára bruttó 9.074.150.-HUF, 
mely nem haladja meg a rendelkezésre álló anyagi fedezetet.
Előbbiek okán a Bíráló Bizottság javasolja a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítani. 
Mellékletben csatolom a tárgyi kapcsolódó értékelési jegyzőkönyvet és a nyertes ajánlatot.

Fentiek alapján kérem, az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslatok elfogadását.



Határozati javaslat.

.../2022. (IV...) PEKJB határozata

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy dönt, 
hogy a „Göd város területén történő biológiai szúnyoggyérítés megvalósításához” tárgyú 
beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és javasolja a bruttó 9.074.150. Ft összegű szerződés 
megkötését a Lokímica Magyarország Kft. (7020 Dunaföldvár, Paksi utca 8., adószáma: 14165511- 
2-17., képviselő: Kőszegi Dániel ügyvezető) nyertes ajánlattevővel.

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés környezetvédelmi feladatok

Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal

Göd, 2022. április 22.

Tisztelettel:
Hlavács Judit
képviselő

Határozati javaslat

.../2022. (IV...) Kt. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a „Göd város területén történő biológiai szúnyoggyérítés megvalósításához” tárgyú beszerzésben 
a bruttó 9.074.150. Ft összegű ajánlatot elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 
megkötésére a Lokímica Magyarország Kft. (7020 Dunaföldvár, Paksi utca 8., adószáma: 
14165511-2-17., képviselő: Kőszegi Dániel ügyvezető) nyertes ajánlattevővel.

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés környezetvédelmi feladatok

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Göd, 2022. április 22.

Tisztelettel:

Hlavács Judit 
képviselő



AJÁNLATI FELHÍVÁS

„Göd város területén történő biológiai szúnyoggyérítés megvalósításához” tárgyban

I. Ajánlatkérő:

Neve: God Város Önkormányzata
Címe: 2131 Göd, Pesti út 81.
Képviselője: Balogh Csaba polgármester
Telefon/fax: 06 27 530 064
E-mail: varoshaza@god.hu
Kapcsolattartó neve: Szabó-Miklós Rita
Telefon/fax: 06-27/530-064
E-mail: szabomiklosrita@god.hu

II. A beszerzés tárgya:
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. év végén hozott döntésében elkötelezte 
magát a város területén biológiai szúnyoggyérítésre való átállásra 2022. évtől.
Ennek érdekében ajánlattételi felhívást tesz közzé, amelyben a biológiai szúnyoggyérítés 
megvalósításához szükséges alábbi feladatok összességére várjuk árajánlatukat.

Ellátandó feladatok:

1. Tenyészőhely-térkép elkészítése:
A kezelési célterületek alaptérképének (időszakos vízfelületek feltérképezése és tenyészőhelyek 
felkutatása) elkészítése GIS rendszerben alkalmas használatra. Az alaptérkép rendelkezésre bocsátása 
a megrendelő részére, jövőbeni felhasználás céljából.
Az alaptérkép elkészítéséhez a megrendelő ajánlattevő rendelkezésére bocsátja azon területeknek a 
lehatárolását, amelyekre a tenyészőhely térképezést kéri. Továbbá a felhívás mellékleteként elérhetővé 
teszi egy 2010-ben készült (Dunakanyar szintű) térképezés eredményét is. A teljes felmérendő terület 
kb 300 hektár területen.
A térképezési műveletek elvégzése előtt a megrendelő tájékoztatása a művelet helyéről, időpontjáról, 
módszeréről. A térképezés során egy alkalommal helyi sajtó jelenlétének biztosítása.
A tenyészőhely-alaptérkép elkészítésének és átadásának határideje szerződéskötéstől számított 60 
napon belül.
A tenyésztőhely-alaptérkép pontosítására való javaslattétel a 2022-es évi egyedszám-mérések alapján 
2022. november 15-ig.

2. A város területén előforduló szúnyogfajok meghatározása, egyedszám-mérése:
A város területén előforduló csípőszúnyog-fajok fajtameghatározása és egyedszám-mérése az év 
folyamán áprilistól októberig, minimum kéthavonta (három alkalommal). A méréseket megelőzően a 
megrendelő tájékoztatása a mérés helyéről, időpontjáról. A mérések során egy alkalommal a helyi sajtó 
jelenlétének biztosítása.
Az adatok az alaptérképpel együtt GIS rendszerben kezelhetőek legyenek.
Az adatok megrendelő részére átadása a pontosított tenyészőhely-térképpel együtt 2022. november 15- 
’g-

3. Biológiai szúnyoggyérítésre javasolt módszer(ek) részletes kidolgozása, a terv rendelkezésre 
bocsátása a megrendelő felé.
Az elkészült térkép és fajmeghatározás, egyedszám-mérések alapján a biológiai és esetleges 
szükségessé váló kémiai szúnyoggyérítés pontos feladatainak szakértői meghatározása, különös 
tekintettel a szúnyoglárva-egyedszám helyi és időbeli monitorozására, valamint a kezelés javasolt 
helyének és időpontjának, várható mennyiségének meghatározására.
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A gyérítési terv megvalósításához szükséges hatósági és - szükség esetén magánterület-használati - 
engedélyek meghatározása.
A biológiai gyérítés megvalósításához szükséges beszerzési eljárás műszaki tartalmának 
meghatározása.
A terv részletes ismertetése, szakmai egyeztetés a megrendelő felé
A terv megrendelő részére átadása 2022. november 15-ig.

4. A biológiai és kémiai gyérítés szakmai irányítása és ellenőrzése (2023. év folyamán, a 2022. 
november 15-ig kidolgozott terv alapján):

Folyamatos szakmai irányítás és ellenőrzés a biológiai gyérítést végző vállalkozó felé, az 
eredményesség bemutatása a megrendelő (Göd Város Önkormányzata) számára.
A fajmeghatározás és egyedszámok alapján a biológiai szúnyoggyérítést megalapozó lárvamonitorozás 
megvalósítása, ennek alapján a kezelések időpontjának, a használt anyagoknak, a kezelés részletes 
megvalósításának meghatározása.
A biológiai gyérítés eredményességét bemutató ellenőrzés a kezelések után. (Lárvaszámok és kifejlett 
imágók mérése.) A megrendelő felé folyamatos tájékoztatás az egyes munkaszakaszokról.
Feladatok ellátása 2023. november 15-ig.

5. Tanácsadás a lakosság tájékoztatásához:
Tanácsadás a lakossági tájékoztatás megfelelő módszereinek kidolgozásához és megvalósításához. 
Szakmai támogatás nyújtása a tájékoztató anyagok, előadások előkészítéséhez.
Feladatok ellátása 2022. november 15-ig.

A kijelölt területekre vonatkozó dokumentumok terjedelmi korlátokra tekintettel elektronikusan 
csatolásra kerülnek, letölthetőek!

III. A szerződés típusának meghatározása: Vállalkozási szerződés

IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje):
Vállalkozó vállalja, hogy az ajánlati felhívás II. pontjában jelezett feladatokat az ott jelzett határidőig 
ellátja, továbbá a Megrendelő rendelkezésére áll.

V. A teljesítés helye: Göd közigazgatási területe

VI. Fizetési feltételek:

A kifizetés a teljesítés igazolás tartalmának és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla 
ellenében a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (l)-(2) bek.-ben foglaltak szerint, a számla kézhezvételének 
napját követő 30 napon belül banki átutalással történik igazolt teljesítést követően.

1. részszámla: Tenyészőhely-térkép elkészítése:
kibocsátás esedékessége:
A tenyészőhely-alaptérkép elkészítésének és átadásának határideje szerződéskötéstől számított 60 
napon belül.
Mértéke: az ajánlati nyilatkozat 1 .sz. mellékletben megjelölt Vállalkozói részajánlat összege

2. részszámla: Tenyészőhely-térkép elkészítése:
kibocsátás esedékessége:
A tenyésztőhely-alaptérkép pontosítására való javaslattétel a 2022-es évi egyedszám-mérések alapján 
2022. november 15-ig.
Mértéke: az ajánlati nyilatkozat 1 .sz. mellékletben megjelölt Vállalkozói részajánlat összege
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3 .részszámla: A város területén előforduló szúnyogfajok meghatározása, egyedszám-mérése: 
kibocsátás esedékessége:
Az adatok megrendelő részére átadása a pontosított tenyészőhely-térképpel együtt 2022. november 
15-ig.
Mértéke: az ajánlati nyilatkozat 1 .sz. mellékletben megjelölt Vállalkozói részajánlat összege

4. részszám la: Biológiai szúnyoggyérítésre javasolt módszer(ek) részletes kidolgozása, a terv 
rendelkezésre bocsátása a megrendelő felé.
kibocsátás esedékessége:
A terv megrendelő részére átadása 2022. november 15-ig.
Mértéke: az ajánlati nyilatkozat 1 .sz. mellékletben megjelölt Vállalkozói részajánlat összege

5. részszámla: A biológiai és kémiai gyérítés szakmai irányítása és ellenőrzése (2023. év folyamán, a 
2022. november 15-ig kidolgozott terv alapján):
kibocsátás esedékessége:
Feladatok ellátása 2023. november 15-ig.
Mértéke: az ajánlati nyilatkozat 1 .sz. mellékletben megjelölt Vállalkozói részajánlat összege

Végszámla: Tanácsadás a lakosság tájékoztatásához:
kibocsátás esedékessége: 2022. november 15-ig.
Mértéke: az ajánlati nyilatkozat 1 .sz. mellékletben megjelölt Vállalkozói részajánlat összege

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: Késedelmesen teljesít nyertes ajánlattevő, amennyiben a teljesítési határidőt 
elmulasztja. Késedelmi kötbér mértékére naptári naponta a teljes nettó ajánlati ár 1%-a, de legfeljebb a 
teljes nettó ajánlati ár 20 %-a. A késedelem esetére kikötött kötbér szempontjából minden 
késedelemmel érintett és megkezdett nap egész napnak számít.

Amennyiben a késedelmesen eltelt napok ellenértéke eléri a teljes nettó ajánlati ár 20 %-át és 
Ajánlattevő ezt követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy Ajánlatkérő jogosult elállni a 
szerződéstől, vagy felmondhatja azt.

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a jelen szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható okból 
hiúsul meg, úgy meghiúsulási kötbér jogcímén köteles a teljes nettó ajánlati ár 20 %-ának megfelelő 
mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz 
fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. 
Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:187. § (1) bekezdése alapján a teljesítés 
elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére 
kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.

VII. Alkalmassági követelmények
(Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód)

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől 
visszafelé számított 3 évben (36 hónap) a beszerzés tárgya szerinti szerződésszerűen teljesített legalább 
Idb referenciával, amely referencián tartalmaz
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legalább 1 db legalább 100 km2 területű, folyóparti ártérrel rendelkező városban 
szúnyogtenyésztőhely-térkép elkészítését és

Csípőszúnyog-fajok meghatározását és monitorozását és
legalább 1 db Biológiai szúnyoggyérítés kivitelezésében való közreműködést, teljesítést.

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik legalább 1 fo biológus és/vagy 
entomológus és legalább 1 fő térképész és/vagy geográfus végzettségű személlyel.
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) fenti alkalmassági követelménynek megfelelést az ajánlat részeként 
Önéletrajz/végzettség igazolását benyújtani köteles.

Fenti alkalmassági követelmények igazolásához Ajánlattevő kapacitást nyújtó személyt vagy 
szervezetet is igénybe vehet, alkalmasságát az általa nyújtott szakember/referenciával igazolhatja. 
Utóbbi esetben kérjük, az ajánlattevő által benyújtott dokumentumokban a kapacitást nyújtó személyt 
vagy szervezetet megjelölni szíveskedjenek (Ajánlattevő a szerződés teljesítése során köteles a 
kapacitást nyújtó személyt vagy szervezetet igénybe venni! )

Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását 
(projekttársaság).

VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja:
Értékelési szempontok:
1. Bruttó ajánlati ár: HUF, Súlyszám: 70
2. Fenntarthatósági, ökológiai, klímavédelmi szempontok érvényesülése (környezetvédelmi vállalások 
száma min 0 db - max 5 db), Súlyszám: 30

A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési 
szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti 
pontszámot:

Összesített Bruttó ajánlati ár: Az 1. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (A legjobb / A vizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlattevőknek a részletes ártáblázat valamennyi sorát (felolvasólapon) beárazva kell benyújtani. A 
részletes ártáblázatban szereplő összesen bruttó ajánlati ár összeget értékeli Ajánlatkérő.

A 2. részszempont esetén alkalmazott pontkiosztás módszere:
Fenti értékelési szempont alátámasztására Ajánlattevőnek részletesen be kell mutatnia a vállalt 
szempontokat (amennyiben valamely környezetvédelmi vállalás nem kerül részletesen bemutatásra, 
kifejtésre - azon vállalás db számát Ajánlatkérő nem veszi figyelembe).
0 db szempont vállalás: 0 pontot kap az Ajánlattevő
1 szempont vállalás: 2 pontot kap az Ajánlattevő
2 szempont vállalás: 4 pontot kap az Ajánlattevő
3 szempont vállalás: 6 pontot kap az Ajánlattevő
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4 szempont vállalás: 8 pontot kap az Ajánlattevő
5 vagy annál több szempont vállalás, megajánlás esetén: 10 pontot az Ajánlattevő.

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra. A 
legkedvezőbb ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. Azonos 
pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.

IX. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása:

Az ajánlat hiányos benyújtása esetén Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő részére biztosítja a 
hiánypótlás lehetőségét. Az Ajánlatkérő által küldött hiánypótlási felhívását követő 5 munkanapon 
belül a hiányzó dokumentumok benyújthatóak.

X. Ajánlattételi határidő: 2022. március 28. 11:00 óra

XI. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően papíralapon, zárt borítékban 
(9:00 és 14:00. között ügyfél fogadási időben) személyesen a Gödi Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálatán (2131 Göd, Pesti út 81.), vagy postai úton lehet (Gödi Polgármesteri Hivatal 2131 
Göd, Pesti út 81.) megküldésével az ajánlattételi határidőt megelőzően lehet.

XII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése:

2131 Göd, Pesti út 81. szám alatt a Gödi Polgármesteri Hivatal dísztermében 2022. március 28. napján
11.00 órakor. Részvételre jogosultak a beszerzési eljárás lebonyolításával megbízott személy(ek) vagy 
szervezet, illetve az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők.

XIII. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat 
tárgyalás nélkül bírálja el: Nem.

XIV. A szerződéskötés tervezett időpontja: eredményhirdetést követő 10 naptári napon belül

XV. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? Nem.

XVI. Részajánlattétel megengedett-e: Nem

XVII. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem.

XVIII. A dokumentáció rendelkezésének módja: Elektronikus úton.

XIX. Az ajánlatok összehasonlításának tartalmi és formai követelményei:

Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően papíralapon, zárt borítékban 
(2022. március 28. napjáig ügyfélfogadási időben) személyesen, vagy postai úton lehet a 2131 Göd, 
Pesti út 81. Gödi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, zárt borítékban történő megküldésével lehet. 
A borítékon kérjük feltüntetni „Ajánlat Göd város területén történő biológiai szúnyoggyérítés 
megvalósításához Ajánlattételi határidő előtt TILOS FELBONTANI!” AZ AJANLATTETELI 
HATÁRIDŐT KÉRJÜK FELTÜNTETNI!
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A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány 
alapján, aláírással, bélyegzővel ellátva kell benyújtania. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet 
benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe. A cégszerű aláírás igazolása 
érdekében az ajánlathoz csatolandó a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott 
címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás
mintája, vagy a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta vagy ezen dokumentumok 
másolata. Nem jogi személy (gazdálkodó szervezet) tekintetében ajánlattevőnek aláírás-mintát kell 
benyújtania. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az 
adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, 
a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.

XX. Egyéb információk
Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama vagy határideje: 30 nap

XXL Érvénytelen az ajánlat:
- az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
- az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
- az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek, 
-az ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt áll,
-az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, 
-az Ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbtv. szerinti 
közbeszerzési értékhatárt,
- egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek,

Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként
a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak 
előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
be) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban elő hozzátartozóját

a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével 
kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét 
eredményezheti.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi 
kizáró okok fennállnak:
- végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, vagy 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;
- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy 
akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. 
évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdés b), 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;
- beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
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- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország 
jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
- korábbi - három évnél nem régebben lezárult - beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és 
ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen 
megállapított időtartam végéig.

XXII. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, 
címe:

Ajánlati felhívás I. pontjában rögzített kapcsolattartási címen.

XXJ1I. Az ajánlattételi felhívás közzétételének napja: 2022. március 17.

Dátum: Göd, 2022. március 17,

cégszerű aláírás

A becsült érték alapján, a beszerzéshez szükséges forrás rendelkezésre áll.

pénzügyi ellenjegyzés

Mellékletek:
Ajánlattételi nyilatkozat 
Összeférhetetlenségi nyilatkozat 
Referencia nyilatkozat
Térkép mellékletek - letölthető
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1. számú melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott, Kőszegi Dániel, mint a(z) Lokímica Magyarország KFT. cégjegyzésre jogosult képviselője, Gödi 
Polgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő által kiírt „Göd város területén történő biológiai szúnyoggyérítés 
megvalósításához”tárgyú beszerzési eljárás ajánlattevőjeként

nyilatkozom, hogy

a) miután az ajánlattételi felhívás (és dokumentumok) feltételeit megvizsgáltuk, azokat megértettük és 
elfogadjuk, és a felhívás (és dokumentumok) feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb 
dokumentumok szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a rögzített ajánlati áron és vállaláson;

b) nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a felhívásban, (a 
dokumentumokban) és a beszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek 
megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére;

c) nyertességünk esetén vállaljuk a felhívásban, (a dokumentumokban) és a beszerzési eljárás során 
keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötését;

d) az ajánlatkérés alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek 
figyelembevételével tesszük;

e) kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett kijelentéseink és nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek;
f) az általam képviselt gazdálkodó szervezet vonatkozásában nem állnak fenn az alábbi kizáró okok:

végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, vagy 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;
tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy 
akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 
2001. évi C1V. törvény 5 §-a (2) bekezdés b), 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;
beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország 
jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
korábbi - három évnél nem régebben lezárult - beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és 
ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen 
megállapított időtartam végéig;

g) az általam képviselt gazdálkodó szervezet nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez olyan 
alvállalkozót, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik.

Céginformáció:
A cég/Ajánlattevő (továbbiakban: cég) teljes neve Lokímica Magyarország KFT.

A cég rövidített neve, ha van ilyen

Cégjegyzékszáma 17 09 006228

Adószám illetve adóazonosító jel 14165511-2-17

Pénzforgalmi jelzőszáma

Székhely

Irányítószám, település 7020 Dunaföldvár
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Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként - az eljárás nyertesének visszalépése esetén a 
második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőként - az Ajánlatkérővel szerződés kötünk és a 
beszerzés tárgyát képező feladatot/ tevékenységet az alábbi táblázatban szereplő díjak és vállalások
ellenében elvégezzük:

Megnevezés

Bruttó ajánlati ár

Részletes árajánlat:

Bruttó ár (Ft) (A+B+C+D+E+F összesen): bruttó

Részletes árajánlat:
A) 1 .részszámla: Tenyészőhely-térkép elkészítése: 

kibocsátás esedékessége:
A tenyészőhely-alaptérkép elkészítésének és átadásának 
határideje szerzödésjcötéstól számított 60 napon beiül. 
Bruttó ár (Ft):

B) 2.részszámla: Tenyészőhely-térkép elkészítése: 
kibocsátás esedékessége:
A tenyésztőhely-alaptérkép pontosítására való 
javaslattétel a 2022-es évi egyedszám-mérések alapján 
2022. november 15-ig.
Bruttó ár (Ft):

C) 3.részszámla: A város területén előforduló 
szúnyogfajok meghatározása, egyedszám- 
mérése:

kibocsátás esedékessége:
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Az adatok megrendelő részére átadása a pontosított 
tenyészőhely-térképpel együtt 2022. november 15-ig. 
Bruttó ár (Ft): Izffá.

D) 4.részszámla: Biológiai szúnyoggyérítésre 
javasolt módszernek) részletes kidolgozása, a terv 
rendelkezésre bocsátása a megrendelő felé.

kibocsátás esedékessége:
A terv megrendelő részére átadása 2022. november 15-

Bruttó ár (Ft):

E) 5.részszámla: A biológiai és kémiai gyérítés 
szakmai irányítása és ellenőrzése (2023. év 
folyamán, a 2022. november 15-ig kidolgozott 
terv alapján):

kibocsátás esedékessége: 
Feladatok ellátása 2023. november 15-ig.
Bruttó ár (Ft):

F) Végszámla: Tanácsadás a lakosság
tájékoztatásához:

elbocsátás esedékessége: 2022. november 15-ig.
Bruttó ár (Ft):

Fenntarthatósági, ökológiai, 
klímavédelmi szempontok 
érvényesülése (környezetvédelmi 
vállalások száma min 0 db - max 5 
db),

r""
Környezetvédelmi vállalások száma: ........ db

A fenti környezetvédelmi vállalások tételes felsorolása

i i f

2.

3.

4.
------- --- ( M

5. FcF ,
6.

____

$ 20^. év hó nap

Ajánlattevő cégszerű aláírása
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2, számú melléklet 
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI

NYILATKOZAT

Alulírott Kőszegi Dániel (lakcím: ....... ) _
mint a Lokímica Magyarország KFT. ügyvezetője (cím:
ajánlatkérő által megindított beszerzési eljárásba bevont személy kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat
4. pontja szerinti összeférhetetlenség velem szemben nem áll fenn.

Jelen nyilatkozatomat a Gödi Polgármesteri Hivatal által a „Göd város területén történő biológiai 
szúnyoggyérítés megvalósításához” tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum: 7020 Duna S.

Ajánlattevő cégszerű aláírása

,,4.Összeférhetetlenség

4.1. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő, megrendelő 
nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így 
különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem 
képes.
4.2. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezetként
a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével 
kapcsolatos tevékenysége bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyeiőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
be) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati 
felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont, 
ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezteti.

4.3. Az ajánlatkérő, a megrendelő vagy az ajánlati felhívást közzétevő nevében eljáró és az ajánlatkérő, a megrendelő 
vagy ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont 
személy vagy szervezet - a jelen szabályzat 2/a. számú vagy 2/b. számú melléklete szerint - írásban köteles 
nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az a 4.1. és 4.2. pont szerinti összeférhetetlenség.”
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NYILATKOZAT REFERENCIÁKRÓL
3. számú melléklet

Alulírott, .................................................... . mint a(z) ..................................
képviseletében igazolom, hogy ..........................................(ajánlattevő neve).....
szúnyoggyérítés megvalósításához” a szerződésnek megfelelően teljesítette

...... (Megrendelő/Referenciát kiállító szervezet neve, címe)
(székhelye) az alábbi „Göd város területén történő biológiai

év

A beszerzés tárgyának 
bemutatása, az elvégzett 
feladatok pontos leírása - 
melyből megállapítható az 
ajánlattevő alkalmassága

Teljesítés kezdete 
(év, hó, nap) 
és befejezése 
(év, hó, nap)

A beszerzés 
alkalmassági 

feltételként előírt 
mennyisége 

(„legalább 1 db)

Nyilatkozat arról, hogy 
a teljesítés az 

előírásoknak és a 
szerződésnek 

megfelelően történt

Referenciát igazoló 
Megrendelő fél neve és 

székhelye

A referencia igazolás 
kiállító részéről 

felvilágosítást adó 
személy neve és 

telefonszáma

hó.......nap

Referenciát igazoló szervezet aláírása
4. számú melléklet 

Alkalmassági követelmény igazolása

5. számú melléklet

Aláírási címpéldány/aláírás minta csatolása kötelező

12



Sorszám: 189/2013

Ezt az oklevelet

Kemenesi Gábor

biológus mesterképzési

okleveles biológus
minősítése jeles.

záróvizsga bizottság elnöke

számára állítottuk kiz aki tápján
településén Kemenesi Gábor néven született; és a(z) Pécsi Tudómányeg^ 

felsőoktatási intézmény

Pécs, 2013. július 06.

I5-

záróvizsga! bizottság elnöki

szak tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett. A szak képzési
A záróvizsga-bizottság 2013. év június hó 27. napján kelt határozata ala^anP.e^ 

mesterfokozatot és \ *’



Firefox https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADNkMzg2ZjQ2LTVm..

Göd hiánypótlás

Kőszegi Dániel <koszegidani@hotmail.com>
2022. 04. 05., K, 20:28

Címzett: Szabó-Miklós Rita <szabomiklosrita@god.hu>;dr. Jakab Attila <jakabattila@god.hu>

| 9 melléklet (7 MB)

cv_KG_hun-2022.pdf; Lokímica Mo.Kft._alairasi cimpeldany.pdf; Manual Garcia egyetemi okirat forditas.pdf; Manual Garcia 
felsoktatási okirat forditas.pdf; Manual Garcia önéletrajz.pdf; Nox Aláírási.pdf; Nox referencia.pdf; Nyilatkozat Nox és 
Lokí.pdf; 20160922_161612.jpg;

Kedves Rita! Tisztelt Attila!

Csatolva találják a kért kiánypótlást. Kérem válaszlevélben igazolják vissza, ha a mellékelt hibátlanul 
átment, és megfelelő is.

Köszönettel: Kőszegi Dániel, Lokímica Magyarország Kft.

1/1 2022.04.06. 9:43



ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott Kőszegi Dániel, 7020Dunaföldvár, ITűsök tere 8. szám- alatti lakos, mint á
NOXIOUS Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt FelelŐsségíí Társaság (székhely: 
7020 Dunaföldvár Paksiutca 8;) ügyvezetője a nevezett társaságot önállóan az alábbiak
szerint jegyzem:

Kőszegi Dániel

•

DR ESZENYI ZOLTÁN 
dunaújvárosi 3. székhelyre 
kinevezett közjegyző

2400 Dunaújváros, Erkel kert 7. 1/2.
Tel.: 25/500-060 ' ... > ■■ '' ■ c i

£ -V-

42019/H/262/2016. ügyszám

I ' ' k
i • ■ ■ ‘ : ' - - ’

A.

i. MÍBES?'" ’ -'4.

Alulírott doktor Eszenyi Zoltán dunaújvárosi 3. székhelyre kinevezett közjegyző 
^anúsííom; hogy Kőszegi Dániel (

i 7020 Dunaföldvár, Hősök tere 8. szám 
E* számú személyazonosító

számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal 
r.n__ ■ 1 • "1 ' -ír

I
I 

plátti lakos, aki személyazonosságát a 
igazolványával, lakcímét a 
igazolta, a fenti aláírási címpéldányt előttem saját kezűleg írta alá.--------------- -
Dunaújvárosban, 2016. (kettőezer-tizenhatodik) évi május hó 3. (harmadik) napján

dr. Eszenyi‘Zoltán 
duriaújyWósikSx szél&elyre 

kinevezett közjegyző

<• ’

r



Nyilatkozat

Tárgy: „Göd város területén történő biológiai szúnyoggyérítés megvalósításához”

Alulírott Kőszegi Dániel nyilatkozom, hogy a Lokímica Magyarország Kft. részére az alábbi 
kapacitást biztosítja az általam jegyzett Noxious Kft. a tárgyban szereplő felhívás 
referenciakövetelményeire tekintettel:

legalább 1 db legalább 100 kin2 területű, folyóparti ártérrel rendelkező városban 
szúnyogtenyésztőhely-térkép elkészítését

Társaságunk a fenti munkál Dunaföldvár területén elvégezte, az ehhez kapcsolódó 
referenciaigazolást a Lokímica részére megküldtük.

Dunaföldvár, 2022.04.05.

Noxious Kft.

Kőszegi Dániel ügyvezető



Dunaújváros, Vasmű íit 39
Tel.:503-880

számú személyazonosító igazolványával 
:azoló hatósági igazolvánnyal, képviseleti jp

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY j

■ í ■ /■- ■■ ti: I

i

f,. •’ ^b^\£Si*r



NYILATKOZAT REFERENCIÁKRÓL
3. számú melléklet

Alulírott, Lajkó Andor Városfejlesztési és Műszaki iroda vezetője, mint a(z) Dunaföldvár Város Önkormányzata, 7020 Dunaföldvár. Kossuth Lajos u.2. 
(Megrendelő/Referenciát kiállító szervezet neve, címe) képviseletében igazolom, hogy Noxious Kft.(ajánlattevő neve)7020 Dunaföldvár, Paksi u.8. (székhelye) 
az alábbi „Göd város területén történő biológiai szúnyoggyérítés megvalósításához” a szerződésnek megfelelően teljesítette

Dunaföldvár. 2022.04.05.

A beszerzés tárgyának 
bemutatása, az elvégzett 
feladatok pontos leírása - 
melyből megállapítható az 
ajánlattevő alkalmassága

Teljesítés kezdete 
(év, hó, nap) 
és befejezése 
(év, hó, nap)

A beszerzés 
alkalmassági 

feltételként előírt 
mennyisége 

(„legalább 1 db)

Nyilatkozatairól, hogy 
a teljesítés az 

előírásoknak és a 
szerződésnek 

megfelelően történt

Referenciát igazoló 
Megrendelő fél neve és 

székhelye

A referencia igazolás 
kiállító részéről 

felvilágosítást adó 
személy neve és 

telefonszáma

Város közigazgatási 
területén, a tenyészőhelyek 

felkutatása, a vizes 
élőhelyek szúnyoglárva 

sűrűségének vizsgálata, és 
szükség esetén a lárvák 

gyérítésének kivitelezése.

2016.04.01.-
2022.04.05.

Dunaföldvár Város 
111,4 km2
közigazgatási 
területén végzi.

Nyilatkozunk arról, hogy 
a teljesítés az
előírásoknak és a
szerződésnek 
megfelelően történt.

I

Dunaföldvár Város 
Önkormányzata 7020 

Dunaföldvár, Kossuth L. u. 
2.

Lajkó Andor irodavezető 
06 75/541-550/158.
nellék
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Hiteles fordítás spanyol nyelvről
I. János Károly, Spanyolország királya,........———......................
----------- és nevében-—-------..........l-
á János Károly Király Egyetem rektora,

tekintettel arra, hogy a Hatályos jogszabályokban foglalt—
—rendelkezéseknek és feltételeknek megfelelően--—---—-...............——
-----.........GARCÍA HOWLETT Martuel........................—....................

(születési ideje és Helye: ) -—- - - -- - -
elvégezte az Egyetemek Tanácsa által elfogadott tantervű, a Kísérleti és Műszaki Felsőoktatási Inté
zet által szervezéttegyétemi tanulmányait, kiállítóm számáré jelen-
....... környezettudomány szakos --
............... —........ egyetemi oklevelét amely — 

® "S....................................................ói^zágegeszfe|iy étén érvényes,
-S ~ SSátályÓs rei éíké^&éjfertéíBébehahhoz tártozó jogokat.

KeítM^lridtóí, IfiíWóídóbcr 17-én.

A végzett hallgató, olvashatatlan aláíráj--—..........»E
A rektor: olvashatatlan aláírás, GONZALEZ TRÉVÚANO Pédro

Az Okié vélosztály vezetője; olvashatatlan aláírás----------------
l-BD-007818 —
Az oklevél sorszáma: 2007/201679---’’—--——--^^-^-—--
Az intézmény azonosító száma: 28048361 .......
Az okiévéi intézmény {sorszáma: 000005275 -— -
Alfanumerikus kód: l-BD-007818
Az oklevél sorszáma: 2007/201679—-------—---r-—---------
Az intézmény azonosító száma: 28048361 —
Az oklevél intézményi sorszáma: 00Ó0Ó5275 -----—
A törzslap száma: 2699-“--—-------_
A környezettudomány szakos hivatalos egyetemi oklevél hátoldala. Kiállítva Madridban, 2006; ók- i 
tóber 17-én, GARCÍA HOWLETT Mánueí résizére, aki 2006 szeptemberében eleget tett az említett | 
végzettséghez szükséges tanulmányi kötelezettségeknek, az 1999. május 27-i mégáílapödásbán akk- { 
reditáít tanterv szerint (Spanyol Közlöny: 25-VI-1999)
Olvashatatlan aláírás, áz Oklevélösztály vezetője---- -
Pecsét —
CL6509472
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Magyarországon hiteles fordítást, forditáshítelesitést - ha Jogszabály eltérőén nem rendelkezikcsak az OFFI Zrt. készíthet 
(24/1986. (VI. 26.) MT rendelet}
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ORSZÁGOS FORDÍTÓ ÉS FOROfTÁSHITELESÍTŐ IRODA ZRT. 
OFFI Zrt.

11'1062 BUDAPEST, BAJZA U. 52.

www.offi.hu

Hitelesítés: Kelt Alicante-ban, 2016. január 12-én. Alulírott, PASTOR LÓPEZ Francisco, a Valenciai? 
Közjegyzői Kamara Alicante székhelyen működő közjegyzője, kiállítom ezt az igazolást annak tanú 
sítására, hogy ez á két oldalból álló, kizárólag közjegyzők által használt papírra nyomtatott fénymá- 

g soíat (sorozata: CL, száma: 6509471 és a fenti), amelyet aláírtam és pecsétemmel láttam el, az előttem 
| bemutatott eredeti okirat hiteles másolata.
I Pecsét ........—----- ------ —...........................................................—-..............————.
| Olvashatatlan aláírás -—
| 21P2I3I4BUD-02-01# ......
| Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda trí. tanúsítja, hogy éz a hiteles fordítás áz idetűzött irat szövegével min- 
I denben megegyezik ,. . ... ; • .
| Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. a fordítás alapjául szolgáló irat eredetiségéért és tartalmi valódiságáért 
| nem vállal felelősséget.

'ezérígázgátóhelyetf

Ssrzsényi Erika /'•
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Juan Carlos I, Reyde Espana

jfcY Rector de la Vniversidad Rey Juan Carlos

Considerando que, conforme a las disposiciones y circunstancias prevenidas por la legislación vigente,

Don Manuel Garcia Honiéit
ha superado los estudios universitarios correspondientes organizados por la Escueta Superior de Ciencias Experimentális 

y Tecnologia, conforme a un plán de estudios homologado por el Consejo de Universidades, 
expide el presente título universitario oficial de

Licenciado en Ciencias Ambientales
con validez en todo el territorio nációnál, quefaculta al interesado pora disfrutar 

los derechos que a este título otorgan las disposiciones rigenles.

Dada en Madrid, a 17 de octubre de 2006

El intereíado, El Eectar, El Jefe dt la Vnidad de THutae,

l-BD-007818

Fidko Gw«áli£í-Tiuíwaso

jRtglMro Nációnál oeTMutos Xö<figo de CENTRO j Aetfabo Unhtaraltarto cfeTfario* 
j 2007/201679 j 28048361 jí 000005275
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Eh 7 Alicante 
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FRANCISCO PÁStÓrILÓPEZ

Valencia,

/• V ; ’-Af X• W.<:V’.V-compuesta por dós foliős dé pajseí exclusivo para documentos

CL6509472
6'a docé de ériero de dós mii dieciséis 
?_jV ,s híotario dél Ilustre 1 Colegio de 

con résidéncia ‘/én ■ Alicante, extiendo esta 
diligencia para hacer- cöristdt? que la presente fotocopía, 

notariales, serie CL, númeróé 6509471 y el presente, 
debidamente rubricados y seíládos por mi, es reproducción

a la vista.---------fiel y exacta de su originai que tengő





ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK

Manuel García Howlett

EGYETEMI TANULMÁNYOK

Környezettudományok alapszak

2000-06. Rey Juan Carlos Egyetem Móstoles 345 kredit

Térképészet, földrajzi információs rendszerek és távérzékelés mesterszak (MSc)

2006- 07. Alcalá Egyetem 60 (ECTS) kredit

Földrajzi információs technológia hivatalos mesterszak (MSc)

2007- 08. Alcalá Egyetem 60 (ECTS) kredit

SZAKMAI TAPASZTALAT
2017/11. — mostanáig: A LOKÍMICA S.A. - Co. Madridi Delegációja, regionális menedzser 

Kártevőirtó és környezet-egészségügyi technikus. Személyzeti, számla- és ügyfélkezelés. Egyéb 
feladatok: kereskedelmi feladatok, pályázatok, létesítmények és szolgáltatások beindítása, 
adatelemzés, K+F projektek stb.

2016/01. - 2017/10. A LOKÍMICA S.A. K+F Osztály - Földrajzi információs rendszerekért és 
kömyezetegészségügyért felelős technikus.

K+F projektek (LIFE, CDTI, H2020 stb.) kidolgozása és végrehajtása. Biocid hatékonysági 
vizsgálatok. Adatelemzés (geostatisztika, leíró statisztika, térbeli elemzés, adatbázis-kezelés stb.) 
Műszaki-tudományos publikációk elkészítése és közzététele. Egyéb feladatok: ajánlatok, 
szolgáltatások felügyelete, személyzet kiválasztása, kereskedelmi feladatok stb.

2009/01 - 2015/12. MADRID SALUD - Földrajzi információs rendszerkutató

A vektorfelügyeletí egységek - a Madridi Közegészségügyi Intézet Kömyezetegészségügyi Osztálya 
alá tartozó - technológiai fejlesztési és kutatási ösztöndíja, a társasági vektorkezelö információs 
rendszerekben történő térbeli többváltozós adatok elemzése céljából, - földrajzi információs 
technológia kutató/közegészségügyi vektorfelügyelet.

TOVÁBBI TAPASZTALATOK:

2014 júniusa: Rágcsálóirtás a Rabat prefektúrában (AECID), földrajzi információs rendszerek & 
kömyezetegészségügy, oktató
2013 októbere: Madridi Városi Tanács oktatási terve, földrajzi információs rendszerek a 
kömyezetegészégügyben, oktató

l
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2009-2010. július: A madridi közösségi logisztikai infrastrukturális terv, IMÁDÉ, CETA, földrajzi 
információs rendszertanácsadó

2009 áprilisa: A Madridi Városi Tanács oktatási terve, vektorkockázat-elemzés és -ellenőrzés, oktató.

2008 november-december: AMBISAT, földrajzi információs rendszertechnikus

2007. június - 2008. október: Tanulmány a madridi közösségi városi-ipari célú területfoglalásról 
MMA (SGTB) és UPM, földrajzi információs rendszertechnikus.

2007. május-november: GENECAR, földrajzi információs rendszertechnikus.

KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉSEK

FÖLDRAJZI INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA ÉS ADATELEMZÉS

2018. : Workshop VECMAP Lite (UM-V, Murcia 8 óra).

2016. : Statisztikai adatelemzés R nyelven (URJC, Fuenlabrada 12 óra).

2014.: Tematikus térképészeti kurzus (IGN, online 40 óra).
2012.: Bayes-i inferencia (Laín Éntralgo, Madrid. 15 óra); Multianalízis a szociális epidemiológiában 
(CSIC, Madrid. 10 óra).

2011. ; Kistérségi földrajzi adatelemzés, alkalmazások az egészségtudományban kurzus. (ASP- 
CEBERESP, Barcelona 28 óra).

2010. GeoENV 2010 konferencia előtti workshop: Modellalapú geostatisztika környezeti és 
járványügyi alkalmazásokkal (Genti Egyetem, Belgium. 20 óra); Környezeti adatok geostatisztikai 
elemzése (IP Castello Branco, Portugál 40 óra)

2009. Kvantitatív kutatási módszertan kurzus: Statisztikai technikák (UPM-CSIC, Madrid 120 óra). 
KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGY

2019. Általános JBA bizonyítvány (TECNAS, Online 60 óra).

2017. T+ & CMRS (Toxikus + & karcinogén, mutagén és reprotoxikus anyagok) termékalkalmazási 
tanfolyam (CEDESAM, Online 32 óra + Alicante 8 óra).

2016. UNE EN 16636 általános kurzus (CEDESAM, Online 20 óra).

2014. Integrált kártevőgazdálkodási tanfolyam (FEMP-AVEM, Madrid 18 óra).

2012. Városi állati kártevők elleni védekezés, szakmai specializáció egyetemi diploma (Valenciai 
Egyetem, Valencia-Online, 14 (ECTS) kredit, 350 óra).

2010. Zoonózis és biológiai kockázatok a madridi közösségben (Laín Éntralgo, Madrid 20 óra).

2009. Nemzetközi tanfolyam. A "szegények” betegségei elleni küzdelem. Szükség vagy felelősség? 
(Fundación BBVA & CIB-CSIC, Madrid. 15 óra); Biocid kezelő tanfolyam (ANECPLA, Madrid. 60 
óra).
2008. Pedagógiai alkalmassági bizonyítvány (UCM-ICE, Madrid 250 óra).
TÁJTERVEZÉS

2008. Környezeti hatásvizsgálati tanfolyam (INGECON-SER, Madrid 200 óra).

2007. Térbeli és fizikai tervező technikus tanfolyam (CIFESAL-SER, Madrid. 268 óra).

NYELVEK
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Spanyol: folyékony nyelvtudás (apanyelv, középiskolai és egyetemi tanulmányok). 

Angol: folyékony nyelvtudás (anyanyelv, általános iskolai tanulmányok).

A Cambridge-i Egyetem felsőfokú angol nyelvvizsga bizonyítványa (1998)

Trinity College London 12. szint beszélt angol nyelvből (1994) 

Portugál: alapfokú (B2).

INFORMATIKAI ISMERETEK

Speciális programok: ArcGIS (szakértő), SPSS (szakértő), IDRISI (szakértő), CartaLinx (szakértő), 
Qgis (felhasználói szint), R (felhasználói szint), GvSIG (felhasználói szint), PCI Geomatics 
(alapszintű), AutoCAD (alapszintű), Microstation (alapszintű), MatLab (alapszintű), ERDAS 
(alapszintű) stb.

Windows: Microsoft Office (szakértő), Microsoft Visio (felhasználói szint), Microsoft Project 
(felhasználói szint), Microsoft Access (felhasználói szint), Adobe InDesign (szakértő), Illustrator 
(felhasználói szint), Acrobat (felhasználói szint) és Photoshop (felhasználói szint).

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Több mint 20 publikáció: könyvfejezetek, cikkek, véleményezések és egyéb tudományos-technológiai 
publikációk. Számos konferenciatanulmány és poszter földrajzi információs technológia, kutatás
fejlesztés és kömyezetegészségügyi témakörben.

A kultúra és a természet rajongója vagyok. Aktív, udvarias, vidám és felelősségteljes személyiség. 
Kommunikációs, tárgyalási, csapatmunka- és vezetői készségekkel rendelkezem.

(B) kategóriás vezetői engedély, gépjármű és utazási hajlandóság

MANUEL G. HOWLETT, B.Eny.Sc, manuelgarhow@gmail.com

Madrid, 2021. augusztus 25.

Olvashatatlan aláírás

A H<TELES rOSCÍfAS KULCSA.

Szakfordítás

Készítette az Országos Fordító 
és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.

A hiteles fordítást nem helyettesíti!
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CüRRicuuJM Vitae

PERSONAL INFORMATION

Manuel García Hewlett

PROFESIONAL EXPERIENCE

11/17-Act. Madrid Delegation, LOKÍMICA S.A. - Co.

Pest Control and Environmental Health Technician. 
Staff, account and Client management. Other 
functions: commerdal tasks, bidding, start up of 
facilities and Services, data analysis, R&D projects, 

etc.

01/16-10/17 R&D Department, LOKÍMICA S.A. - 

GIS & Environmental Health Technician.

Drafting and execution of R&D projects (LIFE, CDTI, 
H2020, etc.). Biocide efficacy studies. Data analysis 
(geostatistics, descriptlve statistics, spatial analysis, 
DB management, etc.). Preparation and divulgation 
of technlcal-scientific publications. Other functions: 
bids, supervision of Services, selection of personnel, 

commercial tasks, etc.

01/09-12/15 MADRID SALUD - GIS Researcher

Vector Control Unit's Technological development 
and research fellowship, fór the analysis of spatial 
multivariable data in the corporative vector 
management Information system, dependent of the 
Environmental Health Department of Health Madrid 
Public Health Institute. - TIG Researche'/Public 
Health Vector Control.

COMPLEMENTARY FORMATION

GIT & DATA ANALYSIS
2018: Workshop VECMAP Lite (UM-V, Murcia 8h).

2016: Statistical data analysis in R(URJC, Fuenfabrada 12h).

2014: Thematic Cartography Course (IGN, online 40h).

2012 Bayesian Inference (Laín Entralgo, Madrid. 15h); Multi. Analysis in Söcial Epi. (CSIC, Madrid. 10h);

MAhUÍL Gí HOMETT. B.ENV.SC,

ACADEMIC EDUCATION

B. Environmental Science

2000-06 ReyJuan Carlos University 
Móstoles 345 credits

MSc in Cartography, GIS. & ;
Rémote Sensing

2006- 07 Alcalá University 60 ECTS

Officíal MSc In GIT

2007- 08 Alcalá University 60 ECTS

Régiónál Manager.

ADD.:

Jun. 14: Rodent control in the Rabat 
Prefecture (AECID), GIS & 
Environmental Health, Instructor.

Oct. 13: Madrid City Council Training Plán, 
GIS in Environmental Health 
Management, Instructor.

Jul. 09-10: Logistícs Infrastructure Plán of 
Madrid Community, IMÁDÉ. CETA. 
GIS Consultant.

Apr. 09: Madrid City Council Training Plán, 
Vector Risk Analysis and Control. 
Instructor.

Nov.-Dic. 08: AMBISAT. GIS Technician.

Jun. 07 - Oct. 08: Study on the occupation 
of land by urban-industrial uses in 
Madrid Community. MMA (SGTB) y 
UPM. GIS Technician.

May-Nov. 07: GENECAR. GIS Technician.



Curriculum Vitae

2011 Smal! Area Geographícal Data Analysis, applications ín Health Science, Course. (ASP-CIBERESP, 

Barcelona 28h).

2010 GeoENV 2010 pre-conference workshop: Model-based Geostatistics with Environmental and 
Epídemiological Applications (Gént University, Belgium. 20h); Geostatistical Analysís of 
Environmental Data (IP Castello Branco, Portugál 40b)

2009Quantitative Research Methodology Course: Statistic Techniques (UPM-CSIC, Madrid 120h).

ENVIRONMENTAL HEALTH

2019 Standard JBA certíficate (TECNAS, Online 60h).

2öl 7 T+& CMRS Product Application Course (CEDESAM, Online 32h + Alicante8h). ,

2016 UNE EN 16636 Standard Course (CEDESAM, Online 20h).

2014 Integrated Pest Management Course (FEMP-AVEM, Madrid 18h).

2012 Urban Animál Pest Control, Professional Specializáljon University Diploma. (Valencia University, 
Valencia-Online, 14 ECTS, 350h).

2010 Zoonosis and Biological Risks in the Madrid Community (Laín Éntralgo, Madrid. 20h).

2009 International Course. The Flght Agalnst the Diseases of the "Poor", Need or Responsibility? 

(Fundación BBVA & CIB-CSIC, Madrid. 15h); Biocides Manipulátor Course (ANECPLA, Madrid. 60h).

2003 Pedagogical Aptitude Certíficate (UCM-ICE, Madrid 250h). • :

LAND PLANNING
2008 Environmental Impact Assessment Course (INGECON-SER, Madrid 200h).

2007Technician In Spatial and physical planning Course (CIFESAL-SER, Madrid. 268h);

LANGUAGES

Spanish Fluent (paternal language, secondary and university studies). Portuguese: Basic (B2).

English; Fluent (maternal language, primary studies). >. . - ,

University of Cambridge Certíficate in Advanced English (1998)

Trinity College London GradeTwelve in Spoken English (1994) '■ - \

COMPUTING C Á ;

Specific Progroms: ArcGI5 (expert), SPSS (expert), IDRISI (expert), CartaLinx (expert), Qgís fuser), R (user), GvSlG . 

fuser). PCI Geomatics (basic), AutoCAD (basic), Microstation (basic), MatLab (basic), ERDAS (basic), etc.

Windows: Microsoft Office (expert). Microsoft Vislo (user), Microsoft Project (user), Microsoft Access fuser), Adobe . 

inDesign (expert), illustrator (user), Acrobat (user) y Photoshop (user).

ADDITIONAL INFORMATION

More than 20 publlcations between chapters of books, articles, reviews and other scientific-technical 
disclosures. Multiple papers and posters at congresses linked to TIG, R & D and Environmental Health.

An enthusiast of culture and natúré. I am an active, formai, cheerful and responsible person. Wlth skills 
fór communication, negotiation, teamwork and leadership.
Drivíng license (B), vehicle and availabiiity to travei. *.

Manuel 6* Hcwlett, B-Ew.Sc, ffianuélgarhcvvtggnisll.CGm.
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Hiteles fordítás spanyol nyelvről
----------------- -j;-.................. I. János Károly, Spanyolország királya,................................................. 
------------------ —............................................ és nevében........................................................-..............

-A—--.................. az Alcalái Egyetem rektora,..........................................-.............—
tekintettel arra, hogy a hatályos jogszabályokban foglalt----.....................—

-—-............. ——............ rendelkezéseknek és feltételeknek megfelelően..................................... .......
...................... -........................ GARCÍA HOWLETT Manuel-.................. -........
............— (születési ideje és helye: >.................

i— elvégezte a Nemzeti Távoktatási Egyetem és a János Károly Király Egyetem által szervezett11- 
földrajzi információs technológiák mesterszakot,--------

kiállja számára ezt az ország egész területén érvényes hivatalos oklevelet,—------ 
hogy gyakorolhassa a hátályós rendelkezéseÉ^rtelmében ahhoz irtózó jogokat ----- 

..........Kelt Álcalá de Heharesfbén,?009. május 13-án.--------------------------------------------------— - 
A végzett hallgató, olváshátátlanaláírás, GAROfÁÍÍOWEETTManuel-rT**------------- •-**—-

Rektor: olvashatatlan aláírás, ZAPATERO G )hfez-Vfrgilio -............. -------

Az Oklevélosztály vezetője: olvashatatlan aláírás^JRODRÍGUEZ GARCÍ^Begona——----

l-BD-611115 ---------------------- ----------------- ----------------—-*■-------- -----------------------------------
Az oklevél sorszáma: 2010/062948. -........ .............................................................. ..........
Az oklevél intézményi sorszáma: 52516; -r-^—............—-
Alfanumerikus kód: l-BD-61 1115 ............. ....................................................
Az oklevél sorszáma: 2010/062948. .............................................................
Az oklevél intézményi sorszáma: 52516. .........
A törzslap száma: Ö00052516*-*---1^**^-?^-hi-^’*---7—

| A hivatalos egyetemi mesterszakos oklevél hátoldala. Kiállítva Alcalá de Hénares-bcn, 2009. május | 
| 13-án, GARCÍA HOWLETT Manuel részére, aki 2008 júniusában eleget tett az említett végzett- | 
||i séghez szükséges tanulmányi kötelezettségeknek. —- -———- -........—-............... -............-............ |.

Olvashatatlan aláírás; az Oklevélosztály vezetője----r—- ......................................................|

Pecsét ...................................... ................................................................................ |
Alcalái Egyetem-.....................................................-............................................-...........................  ||

Az oklevél nyilvántartásba véve a Posztgraduális Hallgatók Titkárságán vezetett megfelelő könyv g- 
57/2010. folyószámán. Alcalá de H. 2010. június 10.
Olvashatatlan aláírás: R;, Emília, ügyintéző—--*•*— 
CL6509474 ...............................................-..............-
Hitelesítés: Kelt Alicante-ban, 2016. január 12-én. Alulírott, PASTOR LÓPÉZ Francisco, a Vaíeh- |
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ORSZÁGOS FORDÍTÓ ÉS FORDÍTÁSHITELESÍTŐ IRODA ZRT.
OFFI Zrt.

H-ID62 BUDAPEST. BAJZA U. 5’.
www.offi.hu

tanúsítására, hogy ez a két oldalból álló, kizárólag közjegyzők által használt papírrá nyomtatott 
fénymásolat (sorozatú: CL, száma: 65Ö9473 és á fenti), amelyet aláírtam és pécsétéirímel láttárri eí, 
az előttem bemutatott eredeti okirat hiteles másolata.
Pécsét' - - - - - - - - - - -—- *——- - - - - - ■- i
Olvashatatlan aláírás ■

■;W,’

Budapest, 2Ö21 SZEPT 1 4.

*a vezérigazgató helyett

Gerzsenyl Erika
,--?S-W<Í£7

21P21314BUD-02-0I# : |
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.tanúsítja, h ogy ez a hiteles fordítás az idetüzött irat szövegével Í| 
mindenben megegyezik; •
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. á fordítás alapjául szolgáló irat eredetiségéért és tartalmi valódisá- || 
gáért nem vállal felelősséget.
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Don Manuel García Howlett
ha superado las enseAanzas conducentes al TÍTVLO de

El btftrtíadc.

Juan Carlos I, Rey de Espana
yen sj» nnmbre

El Rector de la Lniversidad de Alcalá

Considerando que, conforme a las disposiciones y circunstancias prevenidas por la legislación vigente,

Máster Universitario en Tecnologías de la Információn Geográfi^d^^
organizado con la Universidad Nációnál de Educación a Distancia y la Universidad Rey Juan Carlos, x

expide el presente título oficial con validez en todo el territorio nációnál, 
que faculta al interesado pora disfrutar los derechos que a este título 

otorgan las disposiciones vigentes.

Dado en Alcalá de Henares, a 13 de mayo de 2009

La Jtfa dt la Stectái ét Títulcs,

Migo M CENTRCH Regittro Univwiltarto de TJtutoi 

| I 525161-BD-611U5
[Regfotro Nációnál de Títutoi 
| 2010/062948

A U.CM-ISMT s*oo <1.00



DE ALCALÁ
. t<v* ** **

WttM) queda retistracfoam el nwnem.... -’ .T /...?.
•?• .

■:ídel Libro correspondienie a la Secreiaría de Aluwias .^?.../

./M*&?..5?*£....Z6.... a íPde...... J.#*'*... (le ttQ.tp

El/La Funcionarívfa,

■I ■

/
í

v;?

SS®
gg!

s igíar.t.
CLAVE AUFANUMERICA:

l-BD-611115
N» REGISTTO NAL DE TITULOS;

2010/062948

COtXGQ DE CENTRO: REGIS1BO UNiV. DE TITULOS:

52516

'NKJ.EXP.UIUV.
000052516 

suti iikuiuk uariitiiiit

fTHULO OFICIAL TTTULO 0FC1AL TTTUUJ ORCIAL TTTULO OFICIALTITUlO OFICIAL TITULO OHCIAL TTTULO OFICIAL TTTULO OFICIAL TITULO OFICIAL TITULO OUClAc TTTULO OHCIALTTTULO OTCIAL TTTULO OFICIALTITULD OHCIAL TITULO 0*10*1 fi SK 
íncuu TTTULJOOnCMlTITULO OHCIALTTTULOOMCIALTITULO OAICUU.Tttulo OFICTALTTTVLO OUCIALIUULO O).X(*lTTTULO OTlOALTTTULO OTIC*LTTTULO OnCIAL'l’VLO OFTCULTTTULO OBCLLITITUIO OHOTVL TiTULOOF1CIALTTTULO OFTC £3 
M TrPatlWHO 'drrTftlffirOnjrfll rttjnMílfUnntfBlniHfcnkr tnrril firinn OACtAI TTTULO OATCMLTFUtO OftClAL TlTULO OTiCialTITULO OÍTCtAL HTULO OflOAlTlTVlO OFlCMl TTTULO OfTCIALTTTULO ORCLAL Tttulo OfrCMlt &S 
IHO*tfiSMrftBWWyW ftStfWaWWi1 BWÍK WPMtfWW UTÓM TTTULO OFCIAL TTTULO OTTCIM. TTTULO 0»(CUUTTTULO OFIOAL TTTULO ORCIAL TTTULO WTCIAL TTTULO OTlCLAl T1TUL0 OnCMLTlTMO OFKML ’ITULO 0)IC S
.nnaq7ÍMA£i&iln onaajf&nBTOnrn*^ formltttulo 0Aci*inruL0 ohcial titulo otcaltttulo orcial tituuj ouaAinTmo ohcial titulo ohoaltitulo oticial thulo ohoaltttulo o*ci*l tu *g

tf> M<nCQMRt> <Pfct irt ORCIAL TTTULO ORCIALTITULO OflCIALTlTUlO 0FICIA4TITULO OFKUU. TITUtO OflCML TITULOORCIALTITULO ORCMLTíTULO OTICIAL THUIO OHOALTITULO ORC Sö
MinBM$SfÍUBÍO4^088?AL',nUlO<maALTITULO MIÖALTiTULO OFCIALTiTULŰ ORCIAL TITULO OROAL titulo ORCIALTITULO OFICIAL TTTULO OHCIAlTITLXO ORCMLTTTULO TWCiALTligg 

cialtttulo orctal titulo oroaltituic ouctaitituio orcial titulo orcialtttulo otictalthvlo orcialtitulo orcial titulo orcmltttulo orcial tttulo o»ic
LÚMOB/WlHLTWÍffantKnMjWBfflMn^^ ORCIAVnTULO OROM TTTULO OHCIALTITULO Of (0*1 TITULO OTKIAITTTUIO OfKlAL TtTULOOfICIALTITULO OHCIAL TTTULO OHdALTITWLO OHCIAL TITULO OROALT ®
AttaL'qriitD OqCML tttulo ondALTiTUud ohmutttulo otk^títólooticUltttulo oficul titulo ohcialtttulo ot>culittulo ohcialtitulo ohcíaltituuo orcmltitvlo oficialtihilo ohcial tttulo ohcialtttulo onc ás 
Limaó^a^^rrutoioriciALTTrUióTintiALtitulo ohcialtitulo oiiciAL^nTiHo OHaÁtmuio ohcialtitulo ohoaltttulo orciai TITULO OHCIALtitulo ohcialtituuj ohoaltttulo ohcialTTTULO OHCIALTITUIO OPíOAL tr ág 
rö^ACTniKo OHCIAL TTTULO OFICIALTTTULO OFICIAL TTTULO OFKUU.T<ÍUIO OFIOALTITULO OFICIAL TITULO CFICMLTTTULO 0F1C1AI TITULO OFICIAL TITULO OHCIALTTTULO OHCIAL TITULO OHCIAL TITULO OHCMt TTTULO OHCIALTnULO O»IC J£j 
l•nWLO.ówcrtíirmiLoonciALtitulo aiciALTtruLÖ oficmutttulo ofioaltituioohcialtitulo ohcialtitulo ohcialTnuto ohcialtitulo ohcial tituloonaALTnuujofiaAL titulo ohcialtituloofkialtitulo ohcialti Efc 
LhL... .u _..^ inoALITTUlOOFICIALTnULOOftCIAl.TITULO OHCIALTITULOOHCIALTITULOOHCIALTITUIOOlCIALTTTULOOHCIM.TTTULO  OHCIAL TITULO OflCIALTnUlOOHCSALTITULO OHC SS

* LTTTVÍij WlOAÍTTTULOj^ .' TTTULO OnCIALTTTÜLO OHCUU. tTTULO OFIOAL TITULO OHCULTITLILO OF KIALT1TUIO OFICIAL TITULO OFKML’rtTULO OFICIAL. TITULO OHCIAL  1 ■ j
■ ““ * í ÍK11ALTTTUL0 ŰHCUU.TTTULO OHOAITTTULO OFICIALTITULO OHCIALITflAO OHCIAL TTTULO OFlClALTITULO CFU3ALTITUL0 OFIBALTITULO 01TC ®

Ílrtfíí jtTULoOHCÍXLjrt^ ÖFlBÍAlTrtlko^íc^ TTTUUJ OHCIALTTTULO OROALTTTUUJ OHCIALTITULO OftC íB

AiJrT^rÓFictAlti^o*oii%ü£xriW<mciAL.Trr^ tTOULÖcnciÁLTmao OhciMtttulóohciaitttulo oficiaxtji sg
ijtó THÚUJ OHÉÚrnrŰtójO^^Tn^OHÖW-lmklíöijj^l^tf^kuU  rn«O OF^t^TUÁO OAÍ^TnulO ÖftCI* rlUlOOF^® 

_ _ ___ ^J|ÍTUÍ0pRcMTmi&t><i«^i:^^*4'T^AÍ^iFan«iri*£:ThHAÖWt*LTmiLoa«<^Titikac»icui^inTíaoHdALnTl*D<»ta*ÍTra!

.WSft»je»Aiími*^icÍHfiTiÁ®cíi^^iioMÍ^íWi»'ö*ré 
^unhnjptíáiü^tThRO&Ffi^TÍhMttF^LTTTiM^ uTfnitoi! 
3nu üS9rtüt.WuLCÍ cinCML’^r*"*■ ***“ A-L!aiiswa~filx‘xas.* 
ra^rn^wi^lTfULooHi 

llTULOOaClALj

hrouronciiLTirütaofiÖM&.riTuu>cw>aMTiroioowAL';..n-..-—_.~™-------------- ------------------- ----------------------------------
kt> Öfteui tttulo pnQXt'TÍnlÜi ohcíáltttuio oficialjrctn.0o«iAi ^rrfioJOKiuiLTrruLO chcuu. tttulo ohoaltttulo ofioal titulo ohcultttulo orom tituuj qfiöal titulo cfictaltituuj ohcialtiiulo ot 

aBSWRfcj^ Iif uinruwtiricLAi iiooFta*LnTuio<»Tct*L>rrin.o«ici*LTiTLn.ooriciAvnTutt>OFia*LTnviLOoficial
’jQffrtrtíSfrflfrú ifrWFfAÍTTTÜf0 OfICÍÁL«i'vmi'm  ntu>>a> tttiu a rBmai Win m fwrtif ▼ítlu A flt

—aLj“‘t-*ía

úpbftai(.-reTiAO|

Bj

lLxXJuXíLx;

:rőró*CTnüi.ojöraüföftK  ̂tmc^titúiöohcuL tftiTULÖ'oFicuiLtmn.<> ohcial tttulóohcial tttulo oficial tti

MW^ÍÍjSílfrtií»OHci*riSctóíínaí|iÍTÍniiió ondA^TTfiköotwACTrruío wc*i tttulo ohciaür£» 
wynryi*.öí^wi^riá*t'n^í^*i1nrup ohci*ltitÜío oHc íoFtcuúTnujooFteC! §

______________ „,,™ÍMLobnci*t tttulo'óhói*ltituuQÖrtaXi'TniA.0 ohcialtiTúló ÓHCiALTiTutócHciAlTnuio OHciAi'tTffiKg 
.tttúloci________ jioóSáALTrníLo ofícuu. titulo wíclal tttulo oÁiciALT!ruLO ohcialtttulo ohcial Tiruio ohcial tttulo oFKKggí

iií^ch.o:p*»»btK€STTü oHanimMb woAtTnuUj ofioal?ttuu> ohcial tttviÍj ohoal tttulo of**lT5^
öSsSüHtuííí o^tót^tÍ>ö*fci*LTr6^o oÁiciAÍTTTLiioonoiiL'TnvLOóHCiALTiTuLo  oficiac titulo oHcialtttulo andu tttólo cmjggs 
ÍAÍ’tttulo Of tcvú-i íö jOAe^nrmó'<wicui:tiTuú> oncuLfriruio chcIal tttulo oficial tttulo oficialtitliio ohcial titulo pHciALigggj 
pHottmikb'úhéa  ̂ 38*Í'n-nJu> ohcuü toúiöcni&TrruLo ohcial tituci; oFWAuműio ohcialtttulo ohóattthilo OTcfjsg

jffw6JöfiC&t^ö wiciál jiwytö öflcáiTnw.o' oFkiai tttulo ORCuu-fnüio ofhsal muio'WuálWuU ót EuqreRSg 
wÖAíWuöj waÁÖSSüi óW^Tm)U>OflcÁiTmK6.onckiwrüioÖRCi*i.TiTuu>onciM.TiTVLO onaM.tiTviólptóMítrwo óhm®ís 
s<sw«h öhcuü-tttulo ORCüÍTÍiik0'ói6cí&'írnÁ< hcial tttulo bncuu.'fnvCö píicwQfKfto.t«t*tT'wS

ift^'fníww I,,TirúLOöHcuLTiTúiac»fe*LTnwo«iáALTTTuu>oTKuiTTnXöoHCiÁLtrTűióWiq«.T(tULOO  ̂
M3nia® ír^ORÖAtíiWui ondui'ltnvth'CRmu.'nTui.o ohcial pt utó oricü<?nruvb wöMWulŐ ^^ngsS
HbOiuoOFÍoAitmíLo wtóVjjrtWtaökiTifütoöaoaltitúlo o hcial tttíílö 0RáKtWüiW«i*ttn^W 
ünraff&tt&CtBüiaöficúLiirúió ancüitnüio ohcial tttlao örcialtituw ohcial tttulo chcialtitulo ohcial 
Sa&Sü^őij^TTruió'óFioÁLTrtutoi i títííoőncuu. tttulo ohcial tttül'o ohoai tttulo ofwKitiíuLO préffta
LJffi»<Wa*Ci^utoönpiiflTúw"örtcuí wiJiéToRCM. wr«.oo)iaAi. Trruto ohoaltttuloOROALnrUio ohoalttk^ 
»aü.Tnvtóóífö*L tttulo ohcial tttulo ohcial tttulo oficial rnuw oficial tttulo aktaltttulo ohctaí tttulo ckfggí 

^Y^wr^vTMTTTÜLÓ'OFX^TtTULO OHCLALTTTl iOflCIAL titulo oficultituio ohcial tttulo ohcial titulo wiciálPtulooocialtfjH 
L'^'^nMtt^MVK'öhniu.ftnh.o ohcmíI titulo”oficial tttulo ofkim tttulo ohcial tttülo ofici*1 tttulo ofumáthulO QFiaEagg

OHÖarir Tó

S

was
♦



7 7 S-I

CL6509474
BiSciA.- En Alicante, a doce de enero de dós mii dieciséis. 
pkANCISCO PASTOR LÓPEZ, Notario dél Ilustre Colegio de 
Valencia, con residencia en Alicante, extiendo esta 
diligencia pár a hacer constar que la presente fotocopia, 
compuesta por dós folios de papéi exclusivo para documentos

serie CL, r.űmeros 65094 7 3 y el presente
'debidamenterubricados y sellados pór mi, es reproducción

• : de su origibal que tengő a la vista.---------
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ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott Kőszegi Dániel (születési név:
/uzu uunaioiovar. mosok tere ö. 

szám alatti lakos, Magyarország állampolgára, mint a Cg.l 709006228 cégjegyzékszámú 
LOKÍMICA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (7020 Dunaföldvár, Paksi 
utca 8.) (a továbbiakban: Cég) képviseletre jogosult ügyvezetője (vezető tisztségviselője) a 
Céget akként jegyzem, hogy a Cég géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, nyomtatott vagy 
előbélyegzett nevéhez a nevemet a Cég nevében önállóan a hiteles aláírási címpéldánynak 
megfelelően, az alábbiak szerint írom:

Kőszegi Dániel

-Tanúsítom Kőszegi Dániel ügyfél (születési neve:

Dr. Eszenyi Zoltán 

közjegyző
Dunaújváros 3.sz.

2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos utca 27/A. földszint 
2.

4 36 (25)501) 060 
eszenyi@inokk.hu

KRID: 342479 HK(MOKKIT)

Ügyszám: 42019/Z/1092/2021

Tanúsítvány-----------------------------

1 7020 Dunatöldvár, Hősök 
tere 8. szám alatti lakos, Magyarország állampolgára - aki személyazonosságát az előttem 
felmutatott számú személyazonosító igazolvány típusú igazolvánnyal, lakcímét
pedig a számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta - ezen a fenti
„Aláírási Címpéldány” megnevezésű okiraton szereplő aláírásának a valódiságát. —---------
—Az ügyfél kijelentette, hogy olvasni tud, az okirat szövege szerinti nyelvet érti, az okirat 
tartalmát ismeri.--------------------------------------------------------------------- -------------------------------- -—
—Előzetesen tájékoztattam a személyazonosság ellenőrzésével érintett személyt a 
közjegyzőkről szóló 1991. évi XL1. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 122. §-ának (2) bekezdése 
szerinti személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői 
közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a Kjtv. 122. §-ának (8) bekezdésében 
megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok 
kezeléséről.-------------- -—--------------------------------------------------------------------------------------------
—Kelt Dunaújváros, 2021. (kettőezer-huszonegyedik) év november hónap 15. (tizenötödik) 
napján.--------------------------------- ------- ----------------------------------------------------------------------------

í — >.V- 1. )

dr. Kresák Ilona
közj egy zőhely  ettes



Szakmai Önéletrajz
Kemenesi Gábor, PhD 

egyetemi adjunktus

Kutatási témák
Felbukkanó fertőző betegségek, Denevérvirológia, csípőszúnyogok által terjesztett vírusok, 
One Health

Elérhetőség
Email:
Telefon:

Végzettségek
2018 PhD (Pécsi Tudományegyetem, Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola)
2013 MSc, biológus (Pécsi Tudományegyetem)
2011 BSc, biológia (Pécsi Tudomány  egyetem)

Képzések
2018 Bemhard Nocht Institute fór Tropical Medicine - European Mobile Laboratory fíeld 
diagnostics of BSL-4 pathogens, Hamburg, Germany
2013 Universitatsmedizin Göttingen, BSL3 and BSL4 training school, Göttingen, Germany

Munkatapasztalat
2020- Pécsi Tudományegyetem, Virológiái Nemzeti Laboratórium, vezető kutató,

helyettes vezető
2017- Pécsi Tudományegyetem BSL-4 biobiztonsági laboratórium, helyettes vezető
2016- Pécsi Tudományegyetem, egyetemi adjunktus

Ösztöndíjak
• Magyar Tudományos Akadémia - Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 2019-2022
• Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal - Új Nemzeti Kiválóság Program 

BOLYAI+ Ösztöndíj 2021
• Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal - Új Nemzeti Kiválóság Program 

BOLYAI+ Ösztöndíj 2020
• Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal - Új Nemzeti Kiválóság Program 

BOLYAI+ Ösztöndíj 2019
• Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal - Új Nemzeti Kiválóság Program 

2017 - doktorjelölti ösztöndíj
• Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal - Új Nemzeti Kiválóság Program 

2016 - doktorjelölti ösztöndíj
• Emberi Erőforrások Minisztériuma - Nemzeti Tehetség Program - Egyéni Fejlesztési 

Ösztöndíj
• Emberi Erőforrások Minisztériuma - Nemzeti Kiválóság Program — Eötvös Loránd 

Hallgatói Ösztöndíj 2012

Díjak
• Pro Cura Ingenii Díj - Pécsi Tudományegyetem, 2022
• Hőgyes-Ajueszky emlékplakett — Magyar Zoonózis Társaság, 2021
• Pro Communitate Díj a pandémia alatt tanúsított közösségi szolgálatért - Pécs Város, 

2020



• MTA Pécsi Akadémiai Bizottság - Tudományos Díj, 2020
• Nemzeti Fejlesztési Bank - Junior Príma Díj, tudomány kategória, 2019
• MTA Pécsi Akadémiai Bizottság - Pannon Tudományos Nap, legjobb PhD munka, 

2018
• Dékáni dicséret tudományos aktivitásért, 2019
• 14ft International Medical Postgraduate Conference and Competition, University 

Hospital, Hradec Králové - Első helyezett a „Modem Age of Emerging Diseases: Bats 
and Viruses in Europe” című munkával

• Pécsi Tudományegyetem - Szentágothai Junior Díj, 2016

Kutatási pályázatok
• Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, senior kutató - Denevérvírusok 

és gazdáik molekuláris evolúciója - 2021
• Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, senior kutató - Inváziós 

csípőszúnyogok (Diptera: Culicidae) ökológiai és molekuláris biológiai vizsgálata, 
különös figyelemmel patogén mikrobáik felderítésére - 2021

• European Cooperation in Science and Technology - Aedes Invasive Mosquitoes 
COST Action, társkutató, 2019

• Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, vezető kutató -_Denevérek által 
hordozott vírusok epizootiológiai vizsgálata és konzervációbiológiai hatása, 2019

• Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, vezető kutató - Csípőszúnyog 
közösségek komplex állattani vizsgálata Magyarországon: modem védekezési sémák 
megalapozása a vektorok megismerésén keresztül, 2018

• Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, senior kutató - Denevérek által 
terjesztett virális kórokozók jelentősége: potenciálisan új, zoonótikus vírusok 
kimutatása, izolálása és molekuláris karakterizálása, 2018

• Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal OTKA pályázat társkutató - 
Délkelet-ázsiai denevérek és vírusaik szisztematikája és filogenetikája, 2015

• The Rufford Foundation grant associate researcher: Bats and their Pathogens in Urban 
and Surrounding Areas of Vietnam: Implications fór Conservation and fór Prevention 
of Emergence of Bat-Bome Zoonotic Diseases, 2015

Tudományos tagságok
• MTA Fenntartható Fejlődés Elnöki Bizottság - szavazati jogú tag
• Magyar Mikrobiológiai Társaság - tag
• Magyar Zoonózis Társaság - tag
• Fiatal Infektológusok és Mikrobiológusok Szervezete - tag

T udománymetria
Tudományos publikációk száma: 65
Impakt faktor: 215.125
Független hivatkozások: 671
Hirsch-index: 15

MTMT: https://m2.mtmt.hu/£ui2/?type=authors&mode=browse&se1=10040446
Google Scholar: https://scholar.google.hu/citations?user=Fihg_kAAAAAJ
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RE: hiánypótlási felhívás II.

Kőszegi Dániel <koszegidani@hotmail.com>
2022. 04.12., K, 8:58

Címzett: dr. Jakab Attila <jakabattila@god.hu>

» 1 melléklet (251 KB)

göd referenciaigazolás.pdf;

Tisztelt Dr. Jakab Attila!

Csatoltam a hiánypótlást.

Üdv.: Kőszegi Dániel,

Saját Samsung Note okostelefonomról küldve.

--------- Eredeti üzenet----------
Feladó: "dr. Jakab Attila" <jakabattíla@god.hu>
Dátum: 2022. 04. 06.11:26 (GMT+01:00)
Címzett: Kőszegi Dániel <koszegidani@hotmail.com>, Szabó-Miklós Rita 
<szabomiklosrita@god.hu>
Tárgy: hiánypótlási felhívás II.

Kőszegi Dániel Ügyvezető részére

LOKÍMICA Magyarország Kft.

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Göd Város Önkormányzata által a „Göd város területén történő biológiai szúnyoggyérítés 
megvalósításához" tárgyban benyújtott ajánlatukkal kapcsolatban Ajánlatkérő az alábbi hiánypótlási 
felhívást (felvilágosítás kérést) küldi meg Önöknek:

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás VII. pontjában az alábbiakat írta elő:

"Alkalmassági követelmények:
(Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód)

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől 
visszafelé számított 3 évben (36 hónap) a beszerzés tárgya szerinti szerződésszerűen teljesített 
legalább ldb referenciával, amely referencián tartalmaz

1/3 2022.04.12. 10:06
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legalább 1 db legalább 100 km2 területű, folyóparti ártérrel rendelkező városban 
szúnyogtenyésztőhely-térkép elkészítését és

Csípőszúnyog-fajok meghatározását és monitorozását és
legalább 1 db Biológiai szúnyoggyérítés kivitelezésében való közreműködést, teljesítést.

Ajánlattevő által benyújtott referenciagazolás tartalmából
nem olvasható ki az alábbi előírásnak való megfelelés „Csípőszúnyog-fajok meghatározását és 
monitorozását és legalább 1 db Biológiai szúnyoggyérítés kivitelezésében való közreműködést, 
teljesítést", továbbá előírás a referencia vonatkozásában, hogy annak időtartama „az ajánlattételi 
felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben (36 hónap) a beszerzés tárgya szerinti 
szerződésszerűen teljesített" legyen. Az ajánlattételi felhívás közzétételére, megküldésére 2022. 
március 21. napján került sor - így a kiállított referencia igazolásban feltüntetett (Teljesítés kezdete 
év, hó, nap és befejezése év,hó nap) 2022.04.05. időpont dátum túlmutat az ajánlattételi felhívás 
megküldésének időpontján, így nem állapítható meg teljes körűen, hogy a referencia tartalmi elemei 
teljes körűen az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 36 hónapban már teljesítésre került.

Fentiekre tekintettel, kérjük, hogy hiánypótlás keretében Ajánlattevő nyújtson be olyan tartalmú 
referenciaigazolást - melyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés hiánytalanul 
megállapítható.

Hiánypótlás határideje: 2022.04.13. 09:00
Hiánypótlás benyújtásának módja: kérjük a fentiekben megjelölt hiánypótlási dokumentumot 
elektronikus úton e-mailben a iakabattila@god.hu és szabomiklosrita@god.hu e-mail címekre 
megküldeni szíveskedjenek.

Tájékoztatjuk Önöket, amennyiben a fenti hiánypótlási felhívásnak határidőben nem tesznek eleget, 
úgy Ajánlatkérő az ajánlatukat kénytelen érvénytelennek nyilvánítani.

Göd Város Önkormányzata
Gödi Polgármesteri Hivatal

^Beruházási és Városüzemeltetési Osztály
E-mail: iakabattila@god.hu
Tel.:

dr. Jakab Attila 
közbeszerzési referens

Feladó: Kőszegi Dániel <koszegidani@hotmail.com>

Elküldve: 2022. április 5., kedd 20:28

Címzett: Szabó-Miklós Rita <szabomiklosrita@god.hu>; dr. Jakab Attila <jakabattila@god.hu>

Tárgy: Göd hiánypótlás

Kedves Rita! Tisztelt Attila!

Csatolva találják a kért kiánypótlást. Kérem válaszlevélben igazolják vissza, ha a mellékelt hibátlanul 
átment, és megfelelő is.

2/3 2022.04.12. 10:06
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Köszönettel: Kőszegi Dániel, Lokímica Magyarország Kft.

3 /3 2022.04.12. 10:06



NYILATKOZAT REFERENCIÁKRÓL
1. számú melléklet

Alulírott. Lajkó Andor, a Városfejlesztési és Műszaki iroda vezetője, mint a(z) Dunaföldvár Város Önkormányzata 7020 Dunaföldvár Kossuth Lajos utca 2. 
(Megrendelő/Referenciát kiállító szervezet neve, címe) képviseletében igazolom, hogy a Noxious Kft. (7020 Dunaföldvár Paksi u. 8.) az alábbi „Göd város 
területén történő biológiai szúnyoggyérítés megvalósításához’’ a szerződésnek megfelelően teljesítette

Dunaföldvár. 2022. 04. 12.

A beszerzés tárgyának bemutatása, 
az elvégzett feladatok pontos leírása 
- melyből megállapítható az. 
ajánlattevő alkalmassága

Teljesítés kezdete 
(év, hó. nap) 
és befejezése 
(év. hó. nap)

1
!
i

A 
beszerzés 
alkalmass 

ági 
feltételké 
nt előírt 

mennyisé 
ge 

(„legalább 
1 db)

Nyilatkozat arról, hogy’ 1 
a teljesítés az 

előírásoknak és a 
szerződésnek 

megfelelően történt

Referenciát igazoló 
Megrendelő fél neve és 

székhelye

A referencia igazolás 
kiállító részéről 

felvilágosítást adó 
személy neve és 

telefonszáma

í 2019.03.01-
« szúnyogtenyésztöhely-terkep ■ 2022.03.01. 

elkészítése
í

• csípöszúnvog-faj 
meghatározás és monitorozás

® biológiai szúnyoggyérítés
i

3db Nyilatkozunk arról, hogy 
a teljesítés az
előírásoknak és a
szerződésnek

i megfelelően történt

Dunaföldvár Város 
Önkormányzata 7020 
Dunaföldvár Kossuth 

Lajos utca 2.

Lajkó Andor irodavezető

0675/545-550

158. mellék



BONTÁSI és BÍRÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Göd Város Önkormányzata (2131 Göd, Pesti út 81.) által indított
„Göd város területén történő biológiai szúnyoggyérítés megvalósításához” kapcsán 

beérkezett ajánlatok bontásáról és bírálatáról

Időpont: 2022. április 22. 09:00 óra
Helyszín: GÖD Város Önkormányzata fsz. tárgyaló (2131 Göd, Pesti út 81.)
Bizottsági tagok:
Szabó-Miklós Rita (beszerzés tárgya szerinti szakértelem)
Schönné Kovacsik Katalin (pénzügyi szakértelem)
dr. Jakab Attila (jogi szakértelem)

Az ajánlati felhívás közzétételére 2022. március 21. napján került sor.
Az ajánlattételi határidőig (2022. március 30. 11:00) a fenti tárgyú beszerzési eljárásban 1 
darab, azaz egy ajánlat érkezett, 1 db papír alapon (zárt borítékban).

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy a beszerzési eljárás során rendelkezésre álló 
anyagi fedezet összeg: bruttó 11.000.000,- HUF

Beérkezett ajánlatok:
1.számú ajánlat

A cég/Ajánlattevő (továbbiakban: 
cég) teljes neve: Lokímica Magyarország Kft

Székhelye: 7020 Dunafoldvár, Paksi utca 8.
Bruttó ajánlati ár

Részletes árajánlat:

Bruttó ár (Ft) (A+B+C+D+E+F összesen): bruttó 
9.074.150.-Ft

Részletes árajánlat:
A) 1 .részszámla: Tenyészőhely-térkép elkészítése: 

kibocsátás esedékessége:
A tenyészőhely-alaptérkép elkészítésének és 
átadásának határideje szerződéskötéstől számított 60 
napon belül.
Bruttó ár (Ft): 1.841.500,-

B) 2.részszámla: Tenyészőhely-térkép elkészítése: 
kibocsátás esedékessége:
A tenyésztőhely-alaptérkép pontosítására való 
javaslattétel a 2022-es évi egyedszám-mérések alapján 
2022. november 15-ig.
Bruttó ár (Ft): 1.231.900,-

C) 3.részszámla: A város területén előforduló 
szúnyogfajok meghatározása, egyedszám- 
mérése:

kibocsátás esedékessége:
Az adatok megrendelő részére átadása a pontosított 
tenyészőhely-térképpel együtt 2022. november 15-ig. 
Bruttó ár (Ft): 1.778.000,-

1



Összpontszám: 1000 pont

D) 4.részszámla: Biológiai szúnyoggyérítésre 
javasolt módszer(ek) részletes kidolgozása, a 
terv rendelkezésre bocsátása a megrendelő 
felé.

kibocsátás esedékessége:
A terv megrendelő részére átadása 2022. november 15- 
ig-
Bruttó ár (Ft): 1.092.200,-

E) 5.részszámla: A biológiai és kémiai gyérítés 
szakmai irányítása és ellenőrzése (2023. év 
folyamán, a 2022. november 15-ig kidolgozott 
terv alapján):

kibocsátás esedékessége: 
Feladatok ellátása 2023. november 15-ig.
Bruttó ár (Ft): 2.260.600,-

F) Végszámla: Tanácsadás a lakosság
tájékoztatásához:

kibocsátás esedékessége: 2022. november 15-ig.
Bruttó ár (Ft): 869.950,-

Fenntarthatósági, ökológiai, 
klímavédelmi szempontok 
érvényesülése (környezetvédelmi 
vállalások száma min 0 db — max 5 
db),

Környezetvédelmi vállalások száma: 5 db

A bírálóbizottság az ajánlatok értékelésével/bírálatával kapcsolatosan az alábbi 
észrevételeket teszi:

Lokímica Magyarország Kft.: 2022. március 31. napján 1. alkalommal, 2022. április 6. 
napján 2. alkalommal hiánypótlási felhívás került ajánlattevő részére megküldésre. 
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben és megfelelő módon eleget 
tett. Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat megfelel az ajánlati felhívásban foglaltaknak, ezért 
az ajánlata érvényes. Ajánlattevő által megajánlott ajánlati ár nem meghaladja a rendelkezésre 
álló anyagi fedezetet.

A Bírálóbizottság javaslata:
- javasolja a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítani,
- az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítani,
a Lokímica Magyarország Kft. ajánlattevő által benyújtott ajánlat hiánypótlást követően 
megfelel az ajánlati felhívásban foglaltaknak, ezért az ajánlata érvényes, az ajánlattevő által 
benyújtott ajánlati ár nem meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezetet.
-a bírálóbizottság javasolja a beszerzési eljárás nyertesének a Lokímica Magyarország 
Kft. (7020 Dunaföldvár, Paksi utca 8.) ajánlattevőt kihirdetni és a szerződést vele
megkötni (nyertes ajánlati ára: bruttó 9.074.150.- Ft) 
A jegyzőkönyv lezárva: 09:15 perckor.

Szabó-Miklós RitaSchönné Kovacsik Katalin ér. Jakab Attila
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