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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.Ajánlatkérő 
neve:

Faápolási feladatok ellátása SzentendrénKözbeszerzés 
tárgya:
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IV. szakasz: Eljárás

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

II.szakasz: Tárgy

Szentendre közigazgatási területén belül a Szentendre Város Önkormányzata tulajdonában álló területeken az Ajánlatkérő által 
fenntartott közcélú zöldterületek, közparkok és fasorok területén lévő fák koronáinak gallyazási, fa visszavágási, száraz fák kivágási 
munkái, a műszaki leírásban meghatározott követelmények szerint.  
 
Elvégzendő feladatok lehetnek ifjítás, gallyazás, fakivágás rúdfűrész, emelőkosaras gépjármű illetve alpintechnika használatával, 
fasebészet (idegen anyagok, korhadt részek eltávolítása, felülettisztítás az egészséges részig, felületkezelő gombaölőszer tartalmú 
sebkezelőszerrel, törzsodvasodás esetén szükség szerint csőfa pótlása, földfelszínről nem elérhető magasságban emelőkosaras 
gépjármű igénybevételével), statikai megerősítés meghatározott technológiával, tuskómarás, -kiszedés, gépi tuskókiszedés, 
gyökérfüggöny, vizuális és műszeres favizsgálat (húzásos gyökérvizsgálat elvégzésére alkalmas műszerrel vagy elektroakusztikus 
tomográfos favizsgáló műszerrel). A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata a legfeljebb 15 cm átmérőjű gallyak aprítása, az 
apríték Ajánlatkérő telephelyére beszállítása, a 15 cm-t meghaladó rönkök 0,5 m-es darabba történő felvágása és Ajánlatkérő 
telephelyére történő beszállítása, egyéb hulladék elszállítása. 
 
A teljesítés helyén saját eszköz és személyi állománnyal az Ajánlatkérő is végez faállomány kezelésével, utcasorfák, parki fák 
fenntartásával összefüggő munkálatokat. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szolgáltatása az előzőek alapján a teljesítési helyén 
nem kizárólagos, az az Ajánlatkérő egyedi megrendelései alapján történik. A szolgáltatás részletes leírását a szerződés és a 
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
 
Az elmúlt évek tapasztalata alapján hozzávetőlegesen 600-700 db fa kezelésére, ápolására került sor a területen évente, emelőkosaras 
gépjárműről történő faápolásra átlagosan 429 esetben/év, alpinista technikával történő faápolásra átlagosan 166 esetben/év. 
Favizsgálat átlagosan 45 esetben történt évente.  
 
A tervezett mennyiség keretösszege nettó 21.000.000 Ft, a tényleges rendelés mennyisége a fák állapotától, az időjárástól és a 
finanszírozástól függően változhatnak. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ának lehívására vállal kötelezettséget.  
 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat megadásához kiadott táblázat becsült mennyiségeket tartalmaz, melyek az 
ajánlatok összehasonlíthatósága végett tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, a ténylegesen elvégzendő mennyiség ettől 
eltérhet.  

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Faápolási feladatok ellátása Szentendrén

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

Érvénytelenítés jogcíme:

14759996243ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1119 
Budapest, Andor Utca 47-49. III. em.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

IgenV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mert a 
rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett 
ajánlattevővel. Ajánlatkérő az ajánlatok bontási jegyzőkönyvében azt a tájékoztatást adta, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet 
összege: nettó 21 000 000 Ft.

● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a 
szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].

Az eljárás eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

19556/2021A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Nem
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlattevő a részére küldött hiánypótlási felhívást a 2021. november 10-én 12:00 órára kitűzött határidőre nem teljesítette, 
hiánypótlást nem nyújtott be. 
1.       A hiánypótlás elmaradása miatt nincs igazolva ajánlattevő ajánlatában a kötelezően bevonandó favizsgáló és faápoló 
szakmérnök szakember favizsgáló és faápoló szakmai tapasztalatára adott és értékelésre kerülő 36 hónapos megajánlás, mert a 
szakember önéletrajzban nem lett megjelölve a megrendelő címén kívül a szolgáltatás tárgya, helye, kezdő-és befejező időpontja 
sem, az ajánlati felhívás III.1.3) M/2. pont egyértelmű előírása ellenére. 
2.       Az alkalmassági követelmény igazolása vonatkozásában a kötelezően előírt legalább 20 méter munkamagasságú 
emelőkosaras gépjármű érvényes műszaki vizsgájának igazolását az emelődarura vonatkozóan nem csatolták csak a gépjárműre 
vonatkozóan, ennek hiánypótlása szintén elmaradt az ajánlati felhívás III.1.3) M/3. a) pontban foglaltak ellenére. 
Fentiek miatt az ajánlattevő ajánlata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 73. § (1) bekezdés d) és e) pontjai 
alapján érvénytelen, mert hiánypótlást nem nyújtott be és ez miatt az ajánlattevő nem igazolta megfelelően, hogy megfelel a 
szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, továbbá fentiek alapján egyéb módon sem felel meg az 
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek. 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb
● Kbt. 73.§ (1) bekezdés d) pont: az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;

2021.11.17

2021.11.21
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