AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Tisztelt Ajánlattevő!
Ajánlatkérő ezúton kéri fel ajánlattételre a Tisztelt Ajánlattevőt ( a továbbiakban: Ajánlattevő)
a jelen ajánlattételi felhívásban meghatározott feladat elvégzésére a felhívásban írtak szerintés
az abban foglalt feltételek figyelembevételével.
1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE: CÍME, TELEFONSZÁMA,E-MAIL CÍME:
Ajánlatkérő neve: Egererdő Erdészeti Zrt.
Ajánlatkérő címe: 3300 Eger, Kossuth u. 18.
Ajánlatkérő telefonszáma: 0630/339-0784
Ajánlatkérő kapcsolattartója: Béres Miklós
Ajánlatkérő e-mail címe: beres.miklos@egererdo.hu
2. AZ AJÁNLATKÉRÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE, RÖVID MŰSZAKI LEÍRÁS,
KÖVETELMÉNYEK:
2.1, Egererdő Erdészeti Zrt. környezetvédelmi megbízotti feladatkör ellátása
(hatályos jogszabályok szerint)
- Környezetvédelmi engedélyek felülvizsgálata, engedélyeztetési eljárások
(Hatósági eljárási díjat a szolgáltatás nem tartalmazza)
- , környezeti állapotfelvétel, szaktanácsadás
-

Környezetvédelmi Jogszabályi változások folyamatos követése, tájékoztatás

-

Környezetvédelmi adatszolgáltatás (víz, hulladék, levegő, zaj), jelentések

-

Környezetvédelmi hatásvizsgálat, kárelhárítási terv készítése

-

Környezetvédelmi ügyintézői feladatok, nyilvántartás naprakész vezetése

-

Szabályzatok, Tervek, eljárások, jegyzőkönyvek, ügyrendi dokumentációk
készítése

-

Ellenőrzés során szakmai képviselet, hatósági kapcsolattartás

-

Telephelyek időszakos ellenőrzése, szükség esetén azonnal.

-

Vizi létesítmények ellenőrzése. Kutak mintavételi díját nem tartalmazza!

-

beruházások során a környezetvédelmet érintő javaslatok megtétel

-

a megismert adatok és információk bizalmas kezelése

-

Veszélyes és nem veszélyes hulladék átvétele, szállítása félévente 1
alkalommal szerződésben rögzített feltételek, mennyiség meghatározása
mellett- igény esetén

2.2, Egererdő Erdészeti Zrt. munka-, tűzvédelmi megbízotti feladatkör ellátása (
hatályos jogszabályok szerint)
Munka- Tűzvédelmi szakmai felügyelet, tanácsadás
-

Munkavédelmi kockázatértékelés

-

Kémiai kockázatértékelés

-

Munkavédelem - Szabályzatkészítés

-

Munkavédelem - Munkavédelmi oktatások megtartása, dokumentálása,
oktatási tematikák készítése

-

Üzembe helyezési eljárások lebonyolítása

-

Kémények időszakos ellenőrzése

-

Munkabalesetek kivizsgálása, jegyzőkönyvezése, nyilvántartásba vétele.

-

Egyéni védõeszközök juttatási rendjének meghatározása

-

Munkavédelmi koordinátori feladatok ellátása tervezés és kivitelezés
esetén (tervezői díjat nem tartalmazza)

-

Engedélyeztetési eljárás lebonyolítása

-

Elektromos kéziszerszámok érintésvédelmi szerelői ellenőrzése

-

Érintésvédelmi mérés elvégzése

-

Erősáramú berendezések felülvizsgálata és villámvédelmi mérések
elvégzése

-

Gépek berendezések idõszakos biztonsági felülvizsgálata (szervízdíjat
nem tartalmazza)

-

Emelőgépek, targoncák időszakos felülvizsgálata (szervízdíjat nem
tartalmazza)

-

Tűzvédelmi Szabályzat készítése, felülvizsgálata

-

Tűzvédelmi oktatások megtartása, dokumentálása

-

Fali tűzcsap szekrények, föld alatti- és feletti tűzcsapok, tűzivíz tározók
felülvizsgálata, időszakos karbantartása

-

Tűzveszélyességi osztályba sorolás

-

Kézi tűzoltó készülékek időszakos felülvizsgálata, karbantartása, helyszíni
vizsgálata (cserekészülék díját nem tartalmazza. Márkahűség szem előtt
tartása.)

2.3, Egererdő Erdészeti Zrt. ADR biztonsági tanácsadói feladatkörének teljes
körű ellátása (hatályos jogszabályok szerint)
ADR hatálya alá tartozó veszélyes anyagok, készítmények besorolása
- Üzemazonosítás elvégzése, szakmai tanácsadás
- ADR oktatások, napló vezetése
- Éves Jelentések, engedélyek, ügyrendi dokumentációk készítése
- ellenőrzés során szakmai képviselet, hatósági kapcsolattartás
- telephelyek időszakos ADR szerinti ellenőrzése, szükség esetén azonnal.
- folyamatos ADR szakmai felügyelet
2.4, A fenti feladatokat a mellékletben felsorolt telephelyeken szükséges elvégezni
3. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA
Megbízási szerződés.
4. A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:
A szerződés határozatlan ideig érvényes, azzal a kikötéssel, hogy minden évben
felülvizsgálatra kerül.
5. A TELJESÍTÉS HELYE:
Az Egererdő Erdészeti Zrt. telephelyeit érintően .A Mátraparkett Üzem külön
szerződés keretén belül kezelendő.
6. ÁRAJÁNLAT:
Az ajánlatot, a 2.pont szerinti feladatkörök ellátása esetében egy összegben szükséges
megadni. Az ajánlati díj megadásakor figyelembe kell venni a kiszállási díj-, ill.
esetleges egyéb felmerülő költségeket./1.sz. melléklet szerint/ A Mátraparkett üzemre
vonatkozó szolgáltatási díjakat külön kérnénk feltüntetni.
7. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI:
A megbízási díj kiegyenlítése a szerződésben meghatározott módon és tartalommal
történő igazolt teljesítést követően- számla ellenében-teljesítéstől számított 10
munkanapon belül havonta átutalással történik.
8. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK:
8.1
Pénzügyi és gazdasági szempontból, cégkivonat mint igazolási mód csatolása
8.2
Műszaki, szakmai szempontból, alkalmas az Ajánlattevő, ha megfelel a
környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló
11/1996. (VII.4.) KTM rendeletben; továbbá a veszélyes áruszállítási
biztonsági tanácsadóról szóló 25/2014.(IV.30.) NFM rendeletben
meghatározott feltételeknek, ill. rendelkezik munka-, tűzvédelmi
szakképesítéssel. Előnyt jelent szakértői jogosultság valamint kamarai tagság
megléte.
9. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ:
2021.09.15. 10.00 óra, Határidőt követően a beérkezett árajánlatokat érvénytelennek
tekintjük.
10. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:
Ajánlatkérőnek a jelen felhívás 1. pontjában meghatározott székhely.

11.AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:
Az ajánlatot az 1. pontban megjelölt email címre kérnénk megküldeni.
12. AZ ELJÁRÁS TÍPUSA:
Nyílt pályáztatás.
13. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG:
Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejáratát követő 60 napig az ajánlatához kötve van.
14. AZ AJÁNLAT NYELVE:
Magyar.
15. EGYÉB KÖVETELMÉNY:
Ajánlattevőnek, ajánlatához szolgáltatási szerződés tervezetet, szakmai jogosultságok
igazolását is csatolnia szükséges. Az ajánlatkérő az ajánlatok beérkezését és értékelését
követően jogosult a nyílt ajánlat tételi felhívásra irányuló eljárást eredménytelennek
nyilvánítani. Az ajánlatkérőt szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Az ajánlati
dokumentáció készítésével felmerülő költségek az ajánlattevőt terhelik.

Eger, 2021. 08. 19.
Üdvözlettel: Dobre- Kecsmár Csba
Vezérigazgató

Melléklet:
1. melléklet: Felolvasólap
2. melléklet: Telephelyi lista

1.sz. melléklet
FELOLVASÓLAP

Ajánlat tárgya: Egererdő Erdészeti Zrt. környezet-, munka-, tűzvédelmi valamint ADR
biztonsági tanácsadói feladatkör ellátása
Ajánlattevő neve…………………………………………………………………………..
Ajánlattevő székhelye……………………………………………………………………..
Kapcsolattartó személy neve:……………………………………………………………..
Telefonszáma:……………………………………………………………………………..
E-mail címe:………………………………………………………………………………
Ajánlati Ár (nettó összeg Ft/hó): MÁTRAPARKETT
• Környezetvédelem:………………………………………………………………
• Munkavédelem:………………………………………………………………….
• Tűzvédelem:……………………………………………………………………..
• ADR- tanácsadás:………………………………………………………………...
Ajánlati Ár (nettó összeg Ft/hó): Egererdő Erdészeti Zrt. további telephelyei
• Környezetvédelem:………………………………………………………………
• Munkavédelem:………………………………………………………………….
• Tűzvédelem:……………………………………………………………………..
• ADR- tanácsadás:………………………………………………………………...

A megjelölt

Kelt…………………………..,2021…………… ……..

…………………………………
(aláírás, bélyegző)

2. sz. melléklet

Telephelyi lista
Egri Erdészet

Cím:
3300 Eger, Erdészek útja 2.
Tel.:
(36) 410-734
Fax:
(36) 410-734
E-mail:
eger.erd@egererdo.hu
Csemetekert: 3350 Kál, Bajcsy-Zs. u. 97. Tel.: (30) 915-5047 (Pál Andrea)

Pétervásárai Erdészet

Cím:
Tel.:
Fax:
E-mail:

3250 Pétervására, Szabadság tér 17.
(36) 568-090
(36) 368-649
petervasara.erd@egererdo.hu

Felsőtárkányi Erdészet

Cím:
Tel.:
Fax:
E-mail:

3324 Felsőtárkány, Fő út 282.
(36) 434-210, (36) 434-603
(36) 434-210
felsotarkany.erd@egererdo.hu

Mátrafüredi Erdészet

Cím:
Tel.:
E-mail:

3232 Mátrafüred, Hegyalja út 12.
(37) 320-025
matrafured.erd@egererdo.hu

Bátonyterenyei Erdészet

Cím:

3070 Bátonyterenye, Béke út 13.

Tel.:
Fax:
E-mail:

(32) 353-281
(32) 354-179
batonyterenye.erd@egererdo.hu

Parádfürdői Erdészet

Cím:
Tel.:
Fax:
E-mail:

3244 Parádfürdő, Peres u. 4.
(36) 544-080, (36) 364-206
(36) 544-080
paradfurdo.erd@egererdo.hu

Szilvásváradi Erdészet

Cím:
Tel.:
Fax:
Mobil:
E-mail:

3348 Szilvásvárad, Szalajka út 8.
(36) 355-112, (36) 564-004
(36) 355-112
(30) 257-3014
szilvasvarad.erd@egererdo.hu

Műszaki Üzem

Cím:

3300 Eger, Tulipán tér 1/A.

Vasútüzem

Cím:
Tel.:
Tel.:
E-mail:

3348 Szilvásvárad, Szalajka-völgy
(36) 355-197
(36) 355-183
kisvasut@egererdo.hu

Mátraparkett

Cím:
Tel.:
Fax:
Mobil:
E-mail:
Web:

3200 Gyöngyös, Kőkút u. 11.
(37) 311-178, (37) 311-180
(37) 312-561
(30) 625-9691, (30) 504-9019
matraparkett@egererdo.hu, matraparkett@matraparkett.hu
www.matraparkett.hu, www.akcios-parketta.hu, www.wallwood3d.hu

