VÁLLALKOZÁSI SZERZÓDÉS
MóDosiTÁsÁ,
amely létrejött eg),részról a NYiRW Nonprofrt Kft. (4400 Nyíregyháza, Tüzer utca 2-4. szim, adósám;
103ó3315-2-15. cégiegyzéksaím: Cg. |5-09-060215, képviselő: Dr. Pazonyi Péter úgyvezetó) mint
m€Téndeló (továbbiakban: Megrendelő) másrészröl a
TRENER Kft, (székhely: 4400 Nyíregyh;za Repülótér 1., adószám: l 1240695-2-15., cégjegyzéksán:Cg:
l5-09-0ól647, képviselő: Howáth Péter ügyvezetó), mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az
alulírott napon és helyen. az alábbi feltételekkel:

A vállalkozási szerzódés

módosítrásának elózménye:

A NYÍRVV Nonprofit Kft., mint Megrendeló és a Tréner Kft., mint VáIlalkozó közőtt 2022, április 0l.

napján vállalkozisi szerzódés jött létre szúnyoglárv4 illetve imágó elleni védekezési feladatok elvégzése
tárgyában.

A

Megrendeló Allategészségügyi csoportvezetőjének BL22l02359 szÁmű, 2O22. június 08. napján kelt
fe|jegyzésében foglaltak alapjan került sor a fentiekben részletesen meghatározott válla|koási szerzódés
módosítására.

A vállalkozási szerzódés módosításának szükégességétaz alábbi indokok alapo,aÁk meg:
A Nemzeti Népegészségügyi Központ a 29305-912022IKBKHF sámú határozatában. mely€t a 29305|0D022/KBKHF alatt kiadotl Közleményben leít köZzé, 2022. november 0l. napjáig ideigienesen
engedélyeae a BM orságos Katasztrófavédelmi Föigazgatósága- valamint az Önkonnányzatok részérea
légi kémiai szúnyogirtást. a Deltasect Plus 1,2 ULV és az Aqua K-Othrin rovarirtó koncentrátum nevű
§zúnyogirtó bocid termékek légi úton való kijuttatási felhasználrisával Magyarországon bizorryos

feltételekkel.
A Nemzeti Népegészségügyi KöZPont KöZleménye szerint a lermékek légi úton ULv eljárással lönénÖ,
szúnyogs/érítésrevaló felhasmálása csak abban az esetben megengedett, ha az adott ténégbena
szúnyogártatom extrém mértékúvéválik és ezért a biológiai és a fóldi úton töíténő iítiás má,í nem eredményes,
és felszaporodnak azok a fajok. aínelyek a nyugat_nílusi vírus átvitelében, terjesáésében Szerepet játszanak.
Az intézkedésre a BM Országos Katasztrófavédelmi Fóigazgatóság kezdeményezésére került sor.
tapasáalatait figyelembe véve. valamint a sza]<emberek által
20??_ évben készítettíIásos szakvélemény alapján is levezethetó, hogy várhatóan Nyíregyhriza városban is
tömegével jelennek meg a szúnyogok, melyet kiárólag ldldi irtással nem lehetséges rnegfeleló
hatékonysággal kezelni.

A Megrendeló

az eddigi években összegyűjtött

a közbeszerzési eljárás megindításakor hatályos jogszabályoknak megfelelően 1Öldi és légi
hirdetett meg 2022. év e|ején közbeszerzési eliárrást. mely során
lárvagyórítésre. illewe töldi imágó gyéíítésre
egy érvényes ajánlat érkezett, mely ajánlat benyújtója a Tréner Kft. ajánlattevö volt.

A Megrendeló

A közbeszerzési szerzódés módosítása keretében a közleménytöl ftggetlenül bizonyos területeknél indokolt
meghagyni a ftildi imrigó irtas lehetóségét is, mivel e teIületeken, a légi úton történó védekezésa sűrű
növényzet miatt nem hatékony. míg a többi terúlet esetében inkább a légi kijuttatás a hatásosabb.

A közbeszerzési eljfuás nyertese, rendelkezik a légi irtáshoz szükséges légi járművel is. valamint aá vezetni

tudó személyzettel. hiszen a légi úton töíténó lárva irtrás mian a közbeszerzési eljárris alkalmassági feltéte]e
volt a légi jármű negléte.
(a továbbiakban: Kbt.) l4l . § (4) bekezdés c) pontja
közbeszerzési szerzödés új közbeszerzési eljárrás lefolytatrása nélkül módosíthatÓ, illetve

A közbeszerzésekről szóló 20l5. évi CXLIII. törvény
szerint a megkötött

módosulhat,-ha

a következó ieltétclek együttesen teljesülnek: a

módosítiást olyan körülmények tetíék

szükségessé,amelyeket az ajánlatkéró kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; a módosítás nem
vátoaátja meg a izerzödés általános jellegét; és az ellenénéknövekedése nem haladja meg az eíedeti
szerzödés értékének50 Yo-áí.
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módosítás érinti egyfelól a megrendelhetö szolgáltatásokat, kiegészítiazt a ..légi kémiai imágÓ etleni
védekezésitevékenység" megrendelésének lehetóségével. nrasfeló1 a vállalkozói dij is kibóvítésre kerúlt a
légi úton történö imágó elleni védekezésifeladatok ár megjelölésével. rnely utóbbi vonatkozásában a nyertes
aiárrlattevó az oIcsóbb technológiára tekintette] árajánlatot készítetta Megrendeló részére.A kózbeszerzesi
szerzódés nródosítása keretében a védekezésbe bevont területek mennyiségi adatai iS módoSítiásra ke ltek.

A

A

hatékonyabb légi kérniai imágógyérítésitechnológia alkalmazásához módositani kell a váIlalkoziási
szerzódést lehetóvé téve, hogy a vállalkozási szerződés szerinli szo]gáItatások mellett, az eredeti szerzódö
léltól a légi kémiai szúnyoggyérítésis megrendelhetó legyen. E]óbbi cél érdekében a Felek élni kívánnak a
Kbl. ] 4l . § (4) bekezdés c) pontja szerinti szerzódésmódosítiisi lehetóségge l. és je len szerzódéSmódosítássai.
közös megegyezéssel megrendelhetóvó kíviiLrrjáüi tenni a tégi kérniai imágógyérítésiszolgáltatást is.

A Kbt. l4

(4) bekezdéS c) pont ca) alpontja szerinti feltétel]el ósszefuggésben. amely szerint a módosítáS
] ,
"§
akkor megí'eleló, ha azi olyan körülmények tették szükségessé, ameIyeket az ajánlatkérö (MegIendelö) kelló
gondossággal eljárva nem táthatott e]öIe, a Felek rögzítik. hogy azon kóriilntény, hogy a Nemzeti
NéPegészségügyiKözpont engedélyezni fogja a légi úton történö imá8ó8JéIítéSt a Megrendelö részéról elöre
nem volt Iátható, mivel ilyen jellegű engedély kiadása vonatkozásában Megrendelörrek nincs hatásköre, erre
nem illetékes,

A Kbt. l4

l . § (4) bekezdés c) pont cb) alponda szerinti felíétellel összefiiggésben. amely szerint a módosítás
akkor megteleió, ha nern változtatja meg a szerzódés álta|ános jellegét. a Felek lögzítik, ho5l a légi kémiai
imágós,érítés vállalkozrási szerzódés szerinti gyérítésitechnológiákhoz - így különösen a légi biológiai
szírnyoglárva gyérítéshezés a ftrldi kérrriai szúnyogimagó gyérítéshez, hasonló szolgáltatási elem. ígv a
szerzódés általánoS j e]lege a légi kémiai imágógyérítéSi teclrnológia bevezetéSével nem Változ_otl meg,

a Kbt. l4l . § (4) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti feltétellel összeíüggésben, ame|y szerint
az ellenénéknövekedése nem haladja meg az eledeti szerzódés értékének50 oÁ- át. a Felek rögzítik, hog}, az
ellenérték negatív irányú növekedése. vagyis csökkenése valósul meg 50 oÁ-ot meg nem haladó mértékben,

Azon tltolSó.

l.) Felek a vállaikoziisi szerzódés ],) pontját 2022.június l4. napjától a Kbt. 14l. § (4) bekezdés c) ponria

aiapján az alábbiak szerint módosilják:

A Fclek

megegyeznek arról. lrogy a Vállalkozó a |\4egrendeló külön írásos megrendelése alapján kötcles
elvégezni Nyíregyháza Megyei Jogú Város alábbiakban felsorolt terü]eteinek két alkalommal tönénő
szúnyoglárv4 illefve három alkalommal tónénó imágó elleni védekezési í'eladatainak ellátiisát az alábbi
mennyiSég szerint:

A.) Firldi láívagyérítéSselérintett teíületek:

.
.
o

sóstói tavak kerülete
Bujtosi tavak kerülete
vietórisz úti csatoma

12 ha
16 ha

5ha

Összesen: 33 ha

Légi 1árvagyéritéssel érinteft telületek:
l.srice mocsár kezelhető része
vasúti deha és a Tokaji úti piac mögötti

.
.
.
.

.
.
.

7,1 ha

rész

45 ha

6ha

kótaji úti szennyvíztisxító kezellretó része
VIlI. SZ. töíbl}-iis (EI patak). yáros mel]etli réSze
Tölgyes utcától a város dóli részéig
s.,.ilsöbokori út nyugati oldala
Curnigyár rnögötli telület
4. sz. fóközlekedési út és Örökösíöld

36 ha
25 ha
22 ha

közötti

r-

vizenyós rész

.\§
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]2 ha
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Nyíregyháza város keleti része az lgrice csatom4 lakópark,
Igrice mocsát Déli része által határolt terület
oros mélyen fekvő területei
Borbiinya mélyen fekvő területei
c sászírszálltis i tó környéke

l9 ha
14 ha
13 ha
14 ha

Összesen: 280 ha

B.) Földi imágógyéfitéssel érintett területek:

o
o
.
.

sóstói parkrészek
Bujtosi városliget
Erdei tornapálya es környéke
§űrű növényzetű lakórészek

Összesen

2l0

80 ha

l8 ha

20 ha
92 ha

ha

C.) Légi imágógyérítéssel érintett területsk
. Örökösíiitd íurisztikai sport es közössegi
hasznosítási terület által határolt rész , + lakóövezet,

o
r
o
o
o
o

o
o
o
o
o
.
o
.
o
o
o
r
.

lakópark
Malomkert és környéke
VIII. sz. főfolyás @r patak), Hímesi terütetek
kertváros, Tiszavasvári út mindkét oldalán lakóövezet
kertvárosi lakótelep szelsőbokori úti túloldala
Nyíregyházi Főiskola mögötti erdóterület
korányi úti lakóterület, lekópark es a mögötte lévó
víznyomásos rész, * Jósaváros
Nyíregybáza Nágykörúton b€lüli terület
oros mélyen fekvő területei, + lakóövezet
Borbányar kisteleki szőlő, Déli ipartelep
mélyen fekvó területei, + lakóövezet
Nyírszőlós mélyen fekvő terület€i, + lakóövezet
§óstóhegy mélyen fekvő területei, + lakóövezet
kótdi úti szennyvíztisztító és környéke
westsik vilmos u jobb oldala lakott terület
császárszállási tó környéke
Múzeumfalu és környéke
sóstógyógyíiirdő lgrice kemping és a Fürdő út felőli resze
Erdei tornapálya és környéke
Bujtosi tevak é§ környék€
Egyéb bej€lentes alapján

l52 ha
58 ha
75 ha
774 ha

34 ha
72 ha
190 ha
395 ha
230 ha
162 ha

t98 ha
144 ha
26 ha
42 ha
l50 ha
44 ha
E2 ha

84 ha
98 ha
65 ha

Összesen: 2477 ha
Összesen imágó gyéűtés:2687
Mindösszesen kezelendő lerület: 3000 ha

A Megrendelő elrendelhet résáerületre történó Védekezést.
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2.) Felek a vál]alkozasi szerzödés 8.) ponlját 2022, június l4. napjátó] a Kb1.
alapján az alábbiak szerint módosítják:

l4t.

§ (4) bekezdés c) pontja

ellani l,édeke:é-q-

Á.
1-oldl:

l2.100.- FVha

Légi:

]

3,)

A vállalkozási

+

ÁFA/alkalom

6,209.- Ftfta + AFA/alkalom

szerzödés jelen módosítással nem érintett részei vállozatlanul érvényesekés hatáIyban

maradnak.

Felek a szerzódésmódosításban loglaltakat kóZöS áttanulmányozt és éítelmezéSután. mint akaratukkal

nrindenben megegyezót jóvifi agyólag aláírták.
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