
2. számú melléklet 

Műszaki leírás 
 a „Rovarirtási szolgáltatások 2023-2024. években”  

tárgyú beszerzési eljáráshoz 
 
 

A tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) feladata Budapest Főpolgármesteri Hivatal, mint 
Ajánlatkérő (Megrendelő) részére a Megrendelő általa kibocsátott eseti, illetve rendkívüli megrendelések alapján 
rovarirtási feladatok elvégzése az alábbiakban és a vállalkozási szerződésben meghatározottak szerint. 
 
1. A feladat tartalma: 

 
Nyertes Ajánlattevő rovarirtási szolgáltatást köteles elvégezni Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, 

mint Ajánlatkérő részére 2023. és 2024. években az alábbiak szerint: 

Ajánlatkérő eseti megrendelései alapján évente, helyszínenként (2. pontban felsorolt) 4 alkalommal 

rendelhet meg rovarirtási szolgáltatást.  

Ajánlatkérő eseti megrendelésein túl, legfeljebb évente helyszínenként 1 rendkívüli rovarirtási alkalom 

lehetséges.  

Vállalkozó a szolgáltatás teljesítése során olyan anyagot használ, amely megfelel az egészségügyi kártevők 
írtását szabályozó jogszabályi előírásoknak, lehetőség szerint színtelen, szagtalan, melegvérűekre nem ártalmas, 
és a helyiségek oldalfalán, padozatán foltot nem hagyó folyékony állagú vegyszer, amely a rovarirtással érintett 
felületet nem károsítja, valamint emberi egészségre és életre nem jelent veszélyt.  
 
A szolgáltatások teljesítéséhez szükséges eszközöket és anyagokat Vállalkozó biztosítja, a vállalkozási díj 

tartalmazza a Vállalkozó valamennyi, a szerződésben meghatározott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban 

felmerülő mindennemű költségét és egyéb kiadását (beleértve, de nem kizárólagosan a kiszállási díjat, 

munkadíjat, a szolgáltatás teljesítése során felhasználásra kerülő anyagok ellenértékét), ezért Vállalkozó 

Megrendelővel szemben további költségigénnyel nem élhet. 

A szerződés teljesítésében résztvevő szakember nevére szóló a beszerzés tárgya (rovarirtás) végzésére 

jogosító érvényes „egészségügyi gázmester (kártevőirtó)” szakképesítéssel kell, hogy rendelkezzen. 

 
2. A munkavégzés helye:  

a) Megrendelő székhelyén: 

1052 Budapest, Városház utca 9-11. szám alatt található, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 

épülete (továbbiakban: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal), (a rovarirtással érintett összterület 

nagysága kb. 53.639 m2); 

b) Megrendelő telephelyén: 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 84. (Kőbányai út 22.) szám alatt található Ügyfélszolgálati Iroda 

épülete (továbbiakban: Ügyfélszolgálati Iroda), (a rovarirtással érintett összterület nagysága kb. 155 m2); 

c) Megrendelő telephelyén: 

1083 Budapest, Leonardo da Vinci köz 2. szám alatt található irattárként hasznosított Központi Irattár épülete 

(továbbiakban: Központi Irattár), (rovarirtással érintett összterület nagysága kb. 445 m2). 

 
3. A munkavégzés időbeli hatálya: 
 
A szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba, de legkorábban 2023. január 1. napján. Ha a 

szerződést a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás napján lép hatályba. A szerződés  

határozott, 2024. december 31. napjáig terjedő időtartamra jön létre a szerződéstervezetben foglalt 

Megrendelő általi hosszabbítás lehetőségével. 

 

A szolgáltatás teljesítésének határideje a Megrendelő által kibocsátott eseti megrendelésekben kerül rögzítésre. 

Vállalkozó köteles a szolgáltatás teljesítésének időpontját a Megrendelővel előzetesen egyeztetni (az eseti 

megrendelést visszaigazolni) és a szolgáltatást az érintett épületek tekintetében az alábbiak szerint teljesíteni:   

- Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal teljesítési hely: pénteken 14.00 óra után; 
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- Ügyfélszolgálati Iroda teljesítési hely: hétfő 10.00 óra után;  

- Központi Irattár teljesítési hely: hétfőtől-csütörtökig: 8 órától 16 óra 30 percig; pénteken: 8 órától 14 

óráig.  

 


