
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
2021. évi közbeszerzési terve

Közbeszerzés tárgya
Közbeszerzés

tervezett
mennyisége

Közbeszerzésre
irányadó eljárási

rend

Tervezett eljárás
fajtája

Eljárás
megindításának

tervezett időpontja

Szerződés
teljesítésének

várható időpontja

1. Közúti hulladék szállítás szolgáltatás-
megrendelés 35.000 km Nemzeti

eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2021. június 2022. augusztus

2.
Közutak és járdák úthibáinak
helyreállítási építési-kivitelezési
munkálatai

6 000 m2 Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2021. május 2021. augusztus

3. Földutak úthibáinak helyreállítási építési-
kivitelezési munkálatai 25 000 m2 Nemzeti

eljárásrend
Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2021. május 2021. augusztus

4. Kaszálási szolgáltatás megrendelése 2400000 m2 Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2021. május 2021. augusztus



5. Faápolási feladatok ellátása
Szentendrén

Szentendre
közigazgatás
i területén
belül a
Szentendre
Város
Önkormányz
ata
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
meghatározo
tt
követelmény
ek szerint.
Elvégzendő
feladatok
lehetnek
ifjítás,
gallyazás,
fakivágás
rúdfűrész,
emelőkosara
s gépjármű
illetve
alpintechnika
használatáva
l,

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2021. október 2023. március



fasebészet
(idegen
anyagok,
korhadt
részek
eltávolítása,
felülettisztítá
s az
egészséges
részig,
felületkezelő
gombaölősz
er tartalmú
sebkezelősz
errel,
törzsodvaso
dás esetén
szükség
szerint csőfa
pótlása,
földfelszínről
nem elérhető
magasságba
n
emelőkosara
s
gépjármű
igénybevétel
ével), statikai
megerősítés
meghatározo
tt
technológiáv
al,
tuskómarás,
-kiszedés,
gépi
tuskókiszedé
s,
gyökérfüggö
ny, vizuális
és műszeres
favizsgálat
(húzásos
gyökérvizsgá
lat



elvégzésére
alkalmas
műszerrel
vagy
elektroakuszt
ikus
tomográfos
favizsgáló
műszerrel).
A nyertes
ajánlattevőké
nt 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
fenntartásáv
al
összefüggő
munkálatoka
t. A nyertes
ajánlattevőké
nt szerződő
fél
szolgáltatása
az előzőek
alapján a
teljesítési
helyén
nem
kizárólagos,
az az
Ajánlatkérő
egyedi
megrendelés
ei alapján
történik. A
szolgáltatás
részletes
leírását a
szerződés és
a
közbeszerzé
si
dokumentum
ok
tartalmazzák
.
Az elmúlt
évek
tapasztalata
alapján
hozzávetőleg
esen 600-
700 db fa
kezelésére,
ápolására
került sor a
területen
évente,
emelőkosara



s
gépjárműről
történő
faápolásra
átlagosan
429
esetben/év,
alpinista
technikával
történő
faápolásra
átlagosan
166
esetben/év.
Favizsgálat
átlagosan 45
esetben
történt
évente.
A tervezett
mennyiség
keretösszeg
e nettó
21.000.000
Ft, a
tényleges
rendelés
mennyisége
a fák
állapotától,
az időjárástól
és a
finanszírozás
tól függően
változhatnak.
Ajánlatkérő a
keretösszeg
70 %-ának
lehívására
vállal
kötelezettség
et.
Ajánlatkérő
felhívja
ajánlattevők
figyelmét,



hogy az
ajánlat
megadásáho
z kiadott
táblázat
becsült
mennyiségek
et tartalmaz,
melyek az
ajánlatok
összehasonlí
thatósága
végett
tájékoztató
jelleggel
kerültek
feltüntetésre,
a
ténylegesen
elvégzendő
mennyiség
ettől
eltérhet.


