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Beszerzés kiírása 

Zöldterület karbantartásra, út takarítás, hóeltakarításra, síkosságmentesítés 

 

A.) Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete ajánlatkérési felhívást tesz közzé az 

alábbi feladatokra: 

1. Zöldterület karbantartás, fűnyírás:  

a. Francia park 274 hrsz  -  10589 m2  kezelendő: teljes terület 

b. Vezér park 0256/77 hrsz - 11153 m2  kezelendő: 6200 m2 

c. „Karsai” telek 1100 hrsz  - 5548 m2   kezelendő: teljes terület 

d. Baracs – Nagyvenyim összekötő út 0132 hrsz 3km padka kétoldalon 

e. Repülőtér 0226 hrsz - 75 ha 

 

Kérjük árajánlatát megadni arra figyelemmel, hogy a. – d. pontokban meghatározott fűnyírás 

évente 4-6 alkalommal, e. pontban meghatározott munka évente 2 alkalommal kerül 

megrendelésre. Árajánlatában külön pontonként a Ft/m2 árat kérjük megadni. 

 

2. Út takarítása: 

a. Széchenyi utca seprűzése 

Kérjük árajánlatát úgy megadni, hogy az a. pontban meghatározott munka egy évben 2 

alkalommal kerül megrendelésre. Árajánlatában Ft/alkalom árat adjon meg. 

 

3. Hótolás, síkosságmentesítés 2020. november 15. és 2021. március 15. között. 

Baracs község közigazgatási területén az önkormányzat tulajdonában és kezelésében 

lévő utak vonatkozásában, kivéve a Duna part.  

 

Árajánlatát úgy adja meg a hótolásra, hogy tüntesse fel külön ez időszakra  

I. óradíjas variáció 

a.) az óradíjat hótolásra Ft/h 

b.) óradíjat síkosságmentesítésre Ft/h 

c.) készenléti díjat ft/nap Ft/nap 
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II. Egyösszegű variáció 

a.) Egyösszegű vállalási díj független a hó mennyiségétől, a készenléti időtől és a 

tényleges hótolástól Ft/teljes időszak 

 

B.) Az árajánlatot úgy kell megadnia, hogy minden sorra és minden variációra ki kell azt tölteni, 

részajánlatokat a Képviselő-testület nem fogad el, a munkát egykézbe kívánja kiadni. Ez alól 

kivétel a beszerzési kiírás 3. pontja, ott vagy a I. vagy a II. variációt is elég kitölteni. 

(természetesen mindkettőt is ki lehet) 

 

C.) Az árajánlatok közül a legalacsonyabb árajánlatot adóval köti meg a szerződést az 

önkormányzat. 

 

D.) Az árajánlatot adónak kötelező a fenti munkák elvégzésére alkalmas géppark bemutatása, az 

önkormányzat megfelelő géppark nélküli vállalkozóval nem köt szerződést. A megfelelő 

géppark azt jelenti, hogy minden fenti munkára alkalmas legalább 1-1 géppel és személyi 

állománnyal kell rendelkeznie. 

 

E.) A Képviselő-testület csak olyan vállalkozást, gazdasági társaságot választhat, akinek az 

önkormányzat felé tartozása nincsen, a gépek érvényes hatósági okiratokkal rendelkeznek és 

a vállalkozás vagy gazdasági társaság tevékenységi köre kiterjed fenti feladatok ellátására. 

 

F.) A döntés várható ideje 2020. április-ban tartandó képviselő-testületi ülés. 

 

G.) Az árajánlat beadási határideje 2020. április 8. 12.00 óra. Árajánlatot a fennálló járványügyi 

helyzetre való tekintettel kizárólag postai úton vagy hivatali kapun vagy e-mailon fogadunk. 

(ezek a címek a fejlécben megtalálhatóak) A határidő a beérkezés határidejét jelöli. 

 

H.) Az önkormányzat a szerződést egy évre köti. 

 

 Baracs, 2020. március 31. 

 

       

Várai Róbert 

polgármester  
 


