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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

A KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt., mint fő kedvezményezett által a LIFE
„Nature and biodiversity” uniós pályázat során elnyert OAKEYLIFE elnevezésű projektjéhez
(komplex erdei élőhely-rekonstrukciós program), a következő felhívást tesz közzé:

1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON- ÉS FAXSZÁMA, E-MAIL CÍME:
Ajánlatkérő neve: KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipar Zrt.
Ajánlatkérő címe: 6000 Kecskemét, József A. u. 2.
Ajánlatkérő telefonszáma, faxszáma: 76/510-429, 30/8635771 fax: 76/328-318
Ajánlatkérő kapcsolattartója: Andrési Dániel, kutatási osztályvezető-helyettes,
projektmenedzser
Ajánlatkérő e-mail címe: andresid@kefag.hu

2. AZ AJÁNLATKÉRÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE, RÖVID MŰSZAKI LEÍRÁS, MINŐSÉGI
KÖVETELMÉNYEK:

Tárgy: A KEFAG Zrt. Észak-Kiskunsági Erdészete által kezelt kunpeszéri erdőtömbben
található invázióra hajlamos
kései meggy, bálványfa, nyugati ostorfa, zöld juhar fafajok különböző korú
faegyedeinek felkeresése és vegyszeres irtása szelektív fúrás-injektálási, valamint
kenési módszerekkel.

A művelet célja a felsorolt fafajú faegyedek lehetőleg teljes elpusztítása a kijelölt
erdőterületeken.
Az irtandó terület nagysága 50 ha, amelyből 25 ha nehezen járható, 25 ha könnyen járható
terület. Részajánlat-tételre is van lehetőség, de ebben az esetben is a vállalt terület legfeljebb
fele lehet könnyen járható.
Az írtáshoz szükséges eszközökről és vegyszerekről az ajánlattevő gondoskodik, azok árait
kérjük beépíteni az ajánlatba!
A kezelt területen az ajánlattevő a munkavégzés hatékonyságára vállalkozói szerződésben
meghatározott feltételekkel garanciát vállal. Ha a feltételek nem teljesülnek, az ismételt
kezelés az ajánlattevő feladata további felár nélkül.

Műszaki leírás:
A faegyed törzsének vastagsága alapján alapvetően két módszerrel kell elvégezni az irtást. Az
5 cm mellmagassági átmérőt elérő egyedeknél a fúrás-injektálás módszerét, az 5 cm
mellmagassági átmérő alatti egyedeknél pedig kéregsebzés-ecsetelés módszerét szükséges
alkalmazni. Mindkét esetben az alkalmazott eljárás során színezékként ételfestéket kell a
vegyszerbe keverni, hogy a kezelt terület visszaellenőrizhető legyen.

A kéregsebzés-ecsetelés módszere:
A kérget soha nem teljes körfelületen hántjuk le a tőről, hanem úgy végezzük el a sebzést,
hogy a gyökfő felett az egyik oldalon kb. a teljes hengerpalást 60%-án (ez 3-5 húzást jelent a
késsel) kb. 40 cm hosszan eltávolítjuk a kérget, majd a másik oldalon – ügyelve arra, hogy kb.
10 cm-es magasságban ép kéreg maradjon a teljes hengerpaláston a két sebzés között - ezt
megismételjük. Így az első sebzés a gyökfő felett kezdődik és kb. 40 cm-es magasságban
végződik az egyik oldalon, a másik sebzés pedig kb. 50 cm-es magasságban kezdődik és kb.
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90 cm-es magasságban végződik a másik oldalon. Felülről nézve kb. 5-5%-ban átfed a két
sebzés. Azért ilyen mintázatban alkalmazzuk a sebzést, mert számos fajnál tapasztaltuk, hogy
a pusztán egy oldali sebzést követően a lombkorona csak részben száradt le (a tő túlélte a
vegyszeres kezelést), ha pedig teljes körben lehúztuk a kérget (főleg a bálványfa esetében) a
kezelt tő keringése teljesen megszakadt, és nem jutott le a vegyszer a gyökerekig (ami
elképesztő mennyiségű sarj növesztésében jelentkezett általában). A legvékonyabb (2 cm-nél
vékonyabb) egyedeknél elegendő az egyik oldalon elvégezni a kéregsebzést. A kéregsebzését
követően a sebzési felület ecsetelésével juttatjuk ki a vegyszert. Az ecsetelésnél higítatlan,
glifozát-tartalmú gyomirtó szert alkalmazunk. A kéregsebzés és az ecsetelés között 1-2
percnél hosszabb idő nem telhet el.

A fúrás-injektálás módszere:
A 5 cm mellmagassági átmérőt elérő egyedek esetében pedig
kézi/elektromos/robbanómotoros fúróval készített 8-8,5 mm átmérőjű, gesztig mélyített, a
függőleges hajtástengellyel 45°–os szöget bezáró, lefelé mutató irányban kialakított lyukakba
kell a vegyszert kijuttatni, állatorvosi tömegoltóval, desztillált vizes flaskával vagy műanyag
fecskendővel. A lyukak száma a törzs átmérőjétől függ: fő szabály szerint a kerület minden 5
cm-ére jusson egy lyuk, tehát egy 10 cm átmérőjű tőre kb. 6 lyuk kell, hogy kerüljön.

3. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA:

Egyösszegű átalánydíjas vállalkozási szerződés.

4. A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:

2019.11.30.

5. A TELJESÍTÉS HELYE:

KEFAG Zrt. Észak-Kiskunsági Erdészet
Kunpeszéri-erdőtömb

6. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI:

Az ellenérték kiegyenlítése a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő
igazolt teljesítést követően – számla ellenében – teljesítéstől számított 15 napon belül
átutalással történik.

7. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK:

7.1 Igazolási mód: Cégalapítása óta végzett jelentősebb – a felhívás szerinti, vagy
hasonló – kivitelezések ismertetése, legalább a szolgáltatás tárgyának, a teljesítése
idejének, az ellenszolgáltatás összegének, vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló
más adatnak, a szerződést kötő másik félnek ismertetésével, illetve a referenciaszemély
neve, telefonszáma megnevezésével.
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8. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ:

2019.06.07. 10.00 óra, A határidőt követően a beérkezett árajánlatokat érvénytelennek
tekintjük.

9. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:

Ajánlatkérőnek a jelen felhívás 1. pontjában meghatározott székhelye.

10. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:
Az ajánlatot 2 eredeti példányban, oldalszámot is jelölő tartalomjegyzékkel ellátva,
zárt borítékban, az ajánlat tárgyának megjelölésével kell személyesen, vagy postai
úton benyújtani.
A zárt borítékra kívül nagy betűkkel fel kell írni az ajánlat tárgyát.

11. AZ ELJÁRÁS TÍPUSA:

Nyílt pályáztatás.

12. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG:

Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát követő 60 napig az ajánlatához kötve van.

13. AZ AJÁNLAT NYELVE:

Magyar.

14. EGYÉB KÖVETELMÉNY

Az ajánlat első vagy második lapjaként felolvasólapot kell mellékelni. 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.

Kecskemét, 2019.05.21.

Andrési Dániel
kutatási osztályvezető-helyettes

Mellékletek:
„1” melléklet: Felolvasólap
„2” mellékelt: Átnézeti térkép
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„1” melléklet

FELOLVASÓLAP

Ajánlattevő neve: …………………………….………………………………………………...

Ajánlattevő székhelye: ………………………………………………………………………...

Kapcsolattartó személy neve: …………………………………………………………………

Telefonszáma: ………………………………………………………………………………….

Faxszáma: ……………………………………………………………….……………………..

Vállalt erdőterület (ha): …………………………

Ajánlati ár (nettó összeg): …………………………

Kivitelezési idő (naptári nap): ……………………

Kelt ………………….. , 2019. ………………  …..

…………………………………….
(aláírás, bélyegző)
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„2” melléklet


