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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:

Kaszálási feladatok ellátásaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000538192021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 10822612213

Szabadkai Utca 9

Szentendre HU120 2000

Kada-Huszár Adrienn

dr.huszar.adrienn@szentendre.hu +36 26816443

DR. DÓKA ZSOLT ÜGYVÉD, FAKSZ 55950802133

Széchenyi István Tér 35. I. em. 6.

Szentendre HU120 2000

Dóka Zsolt

drdokazsolt@drdoka.hu
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IV. szakasz: Eljárás

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:

9719/2021A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

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

Kaszálási feladatok ellátása Szentendre Város Önkormányzata tulajdonában álló közterületeken  
Helyszín 495.000 m2 terület. A tervezett mennyiség 3.856.000 m2, ez azonban a tényleges mennyiség ettől eltérhet. Megrendelő nem 
tud a fenti mennyiség megrendelésére kötelezettséget vállalni, mert az a területek állapotától az időjárástól és a finanszírozástól 
függően változhat. A kaszálási szezon a vegetáció időszakában áprilistól októberig tart, ezen időszakban várható rendelés. 
A helyszíneken megkülönböztethető sík és rézsűs intenzív - a füves terület minimum 50%-a 30 cm-nél alacsonyabb – és sík és rézsűs 
extenzív - a füves terület minimum 50%-a 30-70 cm közötti magasságú – terület. A sík terület aránya hozzávetőlegesen 64 %, rézsűs 
terület aránya hozzávetőlegesen 35 %, speciális terület aránya 1%. A város közterületein a kaszálás várhatóan évi 5-6 alkalommal 
szükséges. Az ajánlatkérő egyedi döntéssel rendeli el a munkákat, melyet 15 napon belül teljes körűen el kell végezni. Feladat a 
levágás, összegyűjtés, elszállítás. A levágott fű és a nyesedék begyűjtéséről és elhelyezéséről az ajánlattevő gondoskodik. A részletes 
feladatok a szerződésben a kerülnek kifejtésre. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Kaszálási feladatok ellátása 

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

12599033241Plantfer Kertészeti és Parkfenntartó Kft, Magyarország 1044 Budapest, Gyertyaláng Utca 11

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ár fordított arányosítás. Szakember bevonás vállalása (igen/nem) értékelési szempont esetében az alábbi végzettségek valamelyikével 
rendelkező legalább egy fő szakirányú felsőfokú végzettségű kapcsolattartó szakember bevonásának vállalása esetén "igen" választ 
kell adni, mely 100 pontot kap, míg a nem vállalása esetén "nem" választ kell adni, mely 0 pontot kap: kertészmérnök, okleveles 
tájépítész mérnök, okleveles kertészmérnök, okleveles táj- és kertépítészmérnök, tájrendező-kertépítő mérnök.

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

1000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

9963.63Plantfer Kertészeti és Parkfenntartó Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasságát megfelelően igazolta. 
ÁR Intenzív sík terület kaszálás nettó Ft/m2: 9,94 
ÁR Intenzív rézsűs terület kaszálás nettó Ft/m2: 10,94 
ÁR Extenzív sík terület kaszálás nettó Ft/m2: 12,47 
ÁR Extenzív rézsűs terület kaszálás nettó Ft/m2: 14,34 
ÁR Speciális terület kaszálás nettó Ft/m2: 25,93 
Szakember bevonás vállalása (igen/nem): igen 

12599033241Plantfer Kertészeti és Parkfenntartó Kft, Magyarország 1044 Budapest, Gyertyaláng Utca 11

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

Igen
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Ajánlattevő részére 2021. július 1-én hiánypótlási felhívás került ajánlatkérő részéről kiküldésre:  
A hiánypótlási határidő 2021. július 8. napja 12:00 óra volt.  
Ajánlattevő a rá vonatkozó fenti hiánypótlási felhívás 7, 8, 9, 10. pontjaira hiánypótlást nem nyújtott be, továbbá az ajánlatában 
megjelölt, M.M. monogrammal rendelkező kertészmérnök szakember önéletrajzát és kertészmérnök diplomájának másolatát 
törölte az ajánlat csatolmányai közül, továbbá az „Egyéb nyilatkozatok” elektronikus űrlap „Felhívás II.2.5) pont szerinti 
szakember neve, címe, végzettsége (Szakember bevonás vállalása esetén)” rovatából a szakember adatait szintén törölte. 
Ajánlattevő részére 2021. július 8-án egyebek mellett az alábbi felvilágosítás kérés került ajánlatkérő részéről kiküldésre:   
1. „Önök az ajánlati felhívás II.2.5) pont szerinti „Szakember bevonás vállalása (igen/nem)” értékelési szempontra „IGEN” 
megajánlást tettek, ezzel az alábbi végzettségek valamelyikével rendelkező legalább egy fő szakirányú felsőfokú végzettségű 
kapcsolattartó szakember bevonását vállalták: kertészmérnök, okleveles tájépítész mérnök, okleveles kertészmérnök, okleveles 
táj- és kertépítészmérnök, tájrendező-kertépítő mérnök. Kérjük felvilágosításukat, hogyan értelmezze ajánlatkérő az Önök azon 
magatartását, hogy az ajánlatkérő 2021. július 1-én kiküldött hiánypótlási felhívása Önökre vonatkozó részének 7, 8, 9, 10. 
pontjaira vonatkozóan nem teljesítették a kertészmérnök szakemberrel kapcsolatos hiánypótlást, továbbá az Önök által az 
ajánlatukban megjelölt, M.M. monogrammal rendelkező kertészmérnök szakember önéletrajzát és kertészmérnök diplomájának 
másolatát törölték az ajánlat csatolmányai közül, továbbá az „Egyéb nyilatkozatok” elektronikus űrlap „Felhívás II.2.5) pont 
szerinti szakember neve, címe, végzettsége (Szakember bevonás vállalása esetén)” rovatából a szakember adatait szintén 
törölték!” 
Fentiekre a határidő 2021. július 12. napja 16:00 óra volt.  
Ajánlattevő 2021. július 12-én a fenti felhívásra az alábbi nyilatkozatot tette: 
„"Szakember bevonása igen/nem(értékelési szempont)" kérdésre, a tervezett szakember nem ér rá folyamatosan és állandóan, 
ezért törültük, illetve próbáltam módosítani az EKR-ben "NEM" válaszra, de ezt nem tudtam megoldani. Sajnálatos módon 
rosszul értelmeztük a kiírást, és nem volt egyértelmű számunkra, hogy állandóan rendelkezésre kell álljon, azt tűnt számunkra 
ésszerűnek, hogy közösen egyeztetett átadási és átvételi időpontokban kell rendelkezésre állnia. Amennyiben megoldható, 
kérem tekintsék az ajánlati felhívás II.2.5.) pontja szerinti "Szakember bevonása" kérdésre a válaszunkat NEM-nek. Fentiek 
miatt kerültek törlésre az illető szakember dokumentumai.” 
Fentiek alapján tehát ajánlattevő a 2021. július 1-én kiküldött hiánypótlási felhívás 7, 8, 9, 10. pontjaira vonatkozóan a 
felhívásban foglalt határidőig 2021. július 8. napja 12:00 óráig nem teljesítette a kertészmérnök szakemberrel kapcsolatos 
hiánypótlást, továbbá az ajánlatban megjelölt, M.M. monogrammal rendelkező kertészmérnök szakember önéletrajzát és 
kertészmérnök diplomájának másolatát törölte az ajánlat csatolmányai közül, továbbá az „Egyéb nyilatkozatok” elektronikus 
űrlap „Felhívás II.2.5) pont szerinti szakember neve, címe, végzettsége (Szakember bevonás vállalása esetén)” rovatából a 

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

Érvénytelenítés jogcíme:

11822512205Diák-Meló Miskolc Iskolaszövetkezet, Magyarország 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky Út 15

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

ÁR Intenzív sík terület kaszálás nettó Ft/m2: 9,94 
ÁR Intenzív rézsűs terület kaszálás nettó Ft/m2: 10,94 
ÁR Extenzív sík terület kaszálás nettó Ft/m2: 12,47 
ÁR Extenzív rézsűs terület kaszálás nettó Ft/m2: 14,34 
ÁR Speciális terület kaszálás nettó Ft/m2: 25,93 
Szakember bevonás vállalása (igen/nem): igen 
A gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat. 



EKR000538192021

VI.szakasz: Kiegészítő információk

Az ajánlatok értékelését követően - az értékelési sorrendben elfoglalt helyükre tekintettel - az ajánlati felhívás VI.3.9) 10. pontja 
alapján alkalmazandó Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi ajánlatok bírálatára nem került sor: 
Ajánlattevő neve: Happy Mia Solution Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhelye: 1027 Budapest Bem József Utca 6. 
adószám: 27065026-2-41. 
ÁR Intenzív sík terület kaszálás nettó Ft/m2: 11,8 
ÁR Intenzív rézsűs terület kaszálás nettó Ft/m2: 12,7 
ÁR Extenzív sík terület kaszálás nettó Ft/m2: 12,5 
ÁR Extenzív rézsűs terület kaszálás nettó Ft/m2: 15,5 
ÁR Speciális terület kaszálás nettó Ft/m2: 16,5 
Szakember bevonás vállalása (igen/nem): nem 
Értékelési pontszám: 8 871,85 
 
Ajánlattevő neve: LIÁN KERTÉSZETI Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhelye: 1119 Budapest Andor Utca 47-49. III. em. 
adószám: 13066543-2-43. 
ÁR Intenzív sík terület kaszálás nettó Ft/m2: 10,7 
ÁR Intenzív rézsűs terület kaszálás nettó Ft/m2: 12,4 
ÁR Extenzív sík terület kaszálás nettó Ft/m2: 13,5 
ÁR Extenzív rézsűs terület kaszálás nettó Ft/m2: 15,3 
ÁR Speciális terület kaszálás nettó Ft/m2: 25 
Szakember bevonás vállalása (igen/nem): igen 
Értékelési pontszám: 9 246,79 

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:

2021.07.26Lejárata:2021.07.15Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

szakember adatait szintén törölte. Ajánlatkérő 2021. július 8-i felvilágosítás kérésére ajánlattevő 2021. július 12-én a 
„Szakember bevonása igen/nem” értékelési szempontra vonatkozó ajánlatát módosította, az „IGEN” megajánlást „NEM” 
megajánlásra, mely a jelen nyílt eljárásban az ajánlati felhívás IV.2.5) pont szerinti ajánlati kötöttségbe, valamint a Kbt. 112. § 
(1) bekezdés b) pont alapján alkalmazandó 81. § (11) bekezdésébe és a 71. § (8) bekezdés b) pontjába ütközik. Az értékelésre 
kerülő szakemberrel kapcsolatban további hiánypótlás a Kbt. 71. § (9) bekezdés első mondata alapján nem lehetséges.  
Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.        

2021.07.14

2021.07.14
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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