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T árgy: Biológiai szúnyo gglérítés es

tenyészőhely-feltérképezé s tár g,,áb an kért
ór aj ánl at o k elbír ól ás a

JEGYZoKÖnyv

Készült: Pomá.zi Polgármesteri Hivatal, Díszterem 2)zl.június 21. 10:00 óra

Tárgy: Pomáz Város Önkormányzata,mint ajánlatkéró áIta|bekért, ,,Biológiai szúnyoggyérítés és

tenyészőhely-feltérképezéS'' tárgyűmeghívásos beszerzési eljrárásban érkezett ajánlatok elbírálása.

Jelen vannak: Vincze István, Vrírosfejlesztési és Városüzemeltetési osztály osztáIyvezető, Vereszki
Tibor, városfejlesztési és városüzemeltetési előadó, Fodor Vivien, városfejlesztési és

1 éte sítményüzemeltetés í ijgy irÍéző

2O2I. május l9-étt 5 db cég lett felkérve ajánlattételre postai úton és e-mailen, 2021. május 25-i
hatríridővel:

1. Envirosense Kft. (csak térképezésre)
2. No Mosquito Kft.
3. Noxious Kft.
4. Pannon Protect Kft. (csak gyérítésre)
5. Ronix Kft.

Jelenlévők megállapítják' hogy a megadott határidőn belül a tárgyí ajanlati felhívásra 2 db ajánlat
érkezett.

1. Envirosense Kft. (csak térképezésre)

Ajánlattétel összege:

1. Vízgyiilemes' rossz lefolyású területek meghatarozása Pomán város teljes, 48,9 kJTIZ

kiterjedésű közigazgatási területén, térképi állományok SHP és KML formátumban,
beazonosított területek nagy felbontású áttekintő térképével: nettó 462.500 Ft.
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2. Ronix Kft.

Ajánlattétel összege:

1. Tenyészőhely-feltérképezés: nettó 70.000 Ft
2. Entomológus vizsgálat (mintavétel, bevizsgálás) kezelés előtt: nettó 30.000 Ft/alkalom
3. Entomológus vizsgálat (mintavétel, bevizsgálás) kezelés után: nettó 30.000 Ft/alkalom
4. Láwairtő szer kijuttatás: nettó 30.000 Ft/ha vagy km/alkalom

Jegyzőkönyv lezárv a: 202l.06.21. 10: 15 óra

Jegyzőkönyw ezető z Vereszki Tibor

P olnáz, 2021'. j únius 21.
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PomázVáros Önkormányzat Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottságának
202l. június 22-i ülésének jegyzőkönyvéből

11/2021(VI.22) számú Körnvezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottsáei határozat
Pomáz Város Önkormányzatának Kömyezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottsága 4

igen szav azattal (egyhangulag) úgy döntött, hogy

1. A Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek a biológiai szúnyoggyérítés elvégzésére
beérkező ajánlatok közÍil a Ronix Kft. ajrínlatát fogadja el és ennek elvégzését a
Környezetvédelmi Alap terhére biztosítsa.

2. A Bizottság felkéri az Elnököt, hogy 1. pont szerinti kezdeményezését sürgősségi
indítványként terjessze a Képviselő-testtilet' valamint az előkészítésben érdekelt
bizottságok elé úgy, hogy anól a Képviselő-testÍilet június 30-i ülésén döntést

hozhasson.

Felelős: Nagy István bizottsági elnök
Határidő: A Képviselőtesttilet 2021.06.30. napi rendes ülése

A kiadmány hiteléül:
Pomáz, 23
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P omázVáros Önkorm ányzata

VereszkiTibor
Úr részére

€i
Budapest, 202í. május 19
lkt.sz.: 5ZN11912021

Iárgy: árqánlalföldi kémiai szÚnyoggyérítésre és földi biológiaiszúnyoglárvagyérítésre

Tisztett Vereszki Tibor Úr!

Kijelölt terÜlet szÚnyog lárvagyérítési feladatainak ellátására az alábbi ajánlatot adom:

- Szúnyog!árva tenyészőhelyek felderítése: 70.000'- Ft
_ Kezelés előtt ENToMoLÖGUs vizsgálat (mintavétel, bevizsgálás): 30.000,- Ft
- Kezelés után ENToMoLÓGUs vizsgálat (mintavétel, bevizsgátás): 30.000,- Ft
_ LÁRVAIRTÓ szer kljuttatása: 30.000,-Ft/ha vagy km

ir

A biológiai szúnyog lárvairtás kisebb és nagyobb egybefüggő kiterjedésű
vízfelületek kezelésére a|kalmas. A szúnyogok a magasabb fűben, amely jó
viztartő he!y, itt is tudnak szaporodnl, ezeket a területek viszont nem lehet
kezeIni biológiai módszerrel.

Pomáz Városnak nincs olyan jelentős vízgyü!eme, ame!y kezelése
gazdaságosan klvitelezhető és kezeléseknek nem |esz jelentős eredménye.

1. Biológiai szúnyoglárva iÉás

VEcToBAcTM í 2As szúnyoglárvairtó szer felhasználásával

Hatóanvaqa: Baci!lus thuringiensis var. israIiensis

SzÚnyoglárvák tenyészőhelyeinek kezelésére alkalmas biológiai készítmény,
permetezéssel juttatható ki. Földi géppel történő permetezéskor a kiszámított
mennyiségű készítménytvízzelÍel kell hígítanioly módon, hogy a kijuttatásra kerülő
permetlé mennyisége 30_50 liter/hektár legyen. Engedély száma'' HU-2016-MA-18-
001 65-0000.

noNlx szorvsző á8 s'olgáltató K't'
ll_1 153Budapest.BoDskai tl 116.Lcl,/íax'Í.'36,/'l)3pa46e5; (+36/1}3520253.e-nlall lnÍo@.ol]ixhÚ
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A készítmény Aedes, Culex és Anopheles szúnyogfajok lárvái tenyészőhelyeinek
kezelésére szolgá!, de csak azl,|l.,l!l. és a korai lV. stádiumÚ lárvák ellen hatékony.
A kezelés előtt minden esetben entomológiai felderítést kell végezni. PE
alkalmazandó készítmény mennyiségét a kezelendő tenyészőhely vizének,
minősége, illetve a lárvastádium határozza meg.

Az ajánlatban szereplő összeg az AÍa:tnem tartalmazza-

Amennyiben ajánlatom elfogadásra kerü!, a munkavégzést írásban megrendelni
szíveskedjen.

Szíves meg rendelését várva,
Üdvözlettel:

, ,/ ri,\ / t /' ,{t
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Kovács Gabriella
ügyvezető igazgatő

loÍl|lX 6zgrvg:ő ó9 BuolBáltetó KÍt.
H_1153 Bud8pest, Bocskai u. 11E. . tel,/tsx: |+36,/1r 322 4625; {+36,/1J 352 0253. e-mái!: info@.onix.hÚ








