
Tisztelt Címzett! 
 

A Baranya-Víz Zrt. a „Beszerzési Szabályzatában” előírtak szerint megkeresi 
Önöket a mellékletben felsorolt létesítménylistában megjelölt területein a kártevők 
elleni védekezésre, árajánlat bekérése céljából. 

 
Az ajánlatuk megküldésének határideje 2017.01.31. 
 
Ajánlatukban igazolják, hogy jogosultak a tevékenység végzésére, jelöljék meg, 

ha rendelkeznek minősítéssel (MIR, KIR, EIR, MEBIR, stb.), garanciavállalást, és 
minden olyan jellemzőt, ami elbírálásnál előnyt jelenthet. 
 
 
 
 
Üdvözlettel: 
 

Tóth Attila 

BARANYA-VÍZ Zrt. 
Harkányi Üzemigazgatóság 
7800 Siklós, Gordisai út 2. 
Tel.: +36 30/979-0686 
 
 

MEKH engedélyszám 3192/2014 - A Baranya-Víz Zrt. MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001 szabványok 
szerint tanúsított cég. - Számlázási rendszerünk regisztrálási száma HUNG-T-ZART-016/n-2014. 

 
 
A fenti üzenet és annak valamennyi melléklete bizalmas információkat tartalmaz, emiatt az védettnek minősül, illetve 

közlése tiltott. 
Amennyiben nem Ön a címzett, kérjük, hogy telefonon vagy fax útján értesítse a feladót és rendszeréből törölje a 

jelen üzenetet és annak valamennyi mellékletét. 
Amennyiben nem Ön a címzett, nem másolhatja le a jelen üzenetet vagy annak mellékletét, és nem közölheti annak 

tartalmát harmadik személlyel. 
 

This message and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. 
If you are not the intended recipient, please telephone or e-mail the sender and delete this message and any 

attachment from your system. 
If you are not the intended recipient you must not copy this message or attachment or disclose the contents to any 

other person except the sender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ártáblázat a jelenlegi árakkal a jelenleg kezelt 188 598 m2-re 

           

A kezelt létesítmény 

 megnevezése: 

Terüle
t 

m2 

Rágcsálóirtás 
 negyedévente 

Légyirtás  
évi 2 alkalommal 

Ár telepenként 

egységár 
(Ft/m2) 

ár (Ft/telep 
/negyedév) 

egységár 
(Ft/m2) 

ár (Ft/telep 
/alkalom) 

I.n.év II.n.év III.n.év IV.n.év Össz./év 

Mohácsi Üzemigazgatóság:    
 

  
 

            

Mohács központi telep (8900 
m2),  8 900 

         Mohács szennyvíztisztító telep 
(10000 m2), 10 000 

         Mohács végátemelő (2000 m2), 2 000 
         Mohács uszoda (4560 m2), 4 560 
         Himesháza szennyvíztisztító 

telep (2500m2),  2 500 
         Geresdlak szennyvíztisztító telep 

(336m2) 336 
         Harkányi 

Üzemigazgatóság: 
          Harkány  szennyvíztisztító telep 

(12600m2), 12 600 
         Beremend szennyvíztisztító telep 

 (2800m2),  2 800 
         Beremend DDC. 

szennyvíztisztító telep (8000m2), 8 000 
         Siklós központi telep (9000m2),  9 000 
         Baranyahidvég  szennyvíztisztító 

telep (728m2),  728 
         Bezedek  szennyvíztisztító telep 

(1368m2) 1 368 
         Komlói Üzemigazgatóság: 

          Komló központi telep 
(12144m2), 12 144 

         Komló szennyvíztisztító telep 
(35000m2), 35 000 

         Komló MOBA I. ill. MOBA II. 
szennyvízátemelő (3500m2), 3 500 

         Máza szennyvíztisztító telep 
(1000m2), 10 000 

         Egyházaskozár szennyvíztisztító 
telep (12000m2), 12 000 

         Alsómocsolád szennyvíztisztító 
telep (220m2) 220 

         Szigetvári 
Üzemigazgatóság 

          Szigetvár központi telephely 
(6683m2),  6 683 

         Bükkösd szennyvíztisztító telep 
(2256m2),  2 256 

         



Görcsöny szennyvíztisztító telep 
(3025m2), 3 025 

         Hetvehely szennyvíztisztító telep 
(2926m2), 2 926 

         Kacsóta szennyvíztisztító telep 
(771m2), 771 

         Királyegyháza szennyvíztisztító 
telep (1145m2), 1 145 

         Kisdobsza szennyvíztisztító telep 
(631m2), 631          

Pogány szennyvíztisztító telep 
(733m2), 733          

Sellye szennyvíztisztító telep 
(7934m2), 7 934          

Szentlőrinc szennyvíztisztító 
telep (7150m2), 7 150 

         Szigetvár szennyvíztisztító telep 
(19668m2), 19 688 

         
Összesen/alkalom: 

188 
598  

    Évente összesen 
tevékenységenként: 

 
Mindösszesen évente: 

                     

 


