
EKR001100512022 2022.09.14 19:52:52

II.szakasz: Tárgy

I. szakasz: Ajánlatkérő

http://www.vszzrt.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.vszzrt.hu/Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 26347989Fax:+36 302010302Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

http://www.vszzrt.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.vszzrt.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 26501022Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001100512022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz
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Szentendre HU120 2000

Dóka Zsolt
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IV. szakasz: Eljárás

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:

15593/2022A 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

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 a megadandó külön díj ellenében, illetve egyéb hulladék elszállítása.
Az elmúlt évek tapasztalata alapján hozzávetőlegesen 900-1000 db fa kezelésére, ápolására került sor a területen évente (becsült 
mennyiség a teljes szerződési időszakban: 1010-1125 db), emelőkosaras gépjárműről történő faápolásra átlagosan 288 esetben/év 
(becsült mennyiség a teljes szerződési időszakban: 432 db), alpinista technikával történő faápolásra átlagosan 60 esetben/év (becsült 
mennyiség a teljes szerződési időszakban: 90 db). Favizsgálat átlagosan 45 esetben történt évente (becsült mennyiség a teljes 
szerződési időszakban: 67 db).
A tervezett mennyiség keretösszege nettó 32.000.000,- 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

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 tapasztalat: egyenes arányosítás

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:

10000.00Garden Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő neve: Garden Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető
ajánlattevő)
Székhelye: 1214 Budapest II. Rákóczi Ferenc Út 324.
Adószám: 10353048-2-43.
Ajánlattevő neve: Garden Fasorfenntartó Kertészeti Szolgáltató Kft. (közös ajánlattevő)
Székhelye: 1214 Budapest II. Rákóczi Ferenc Út 324.
Adószám: 14678374-2-43.
Képzett ár nettó Ft (a beárazott ártábla F130 cellájával megegyezően): 29 990 100
Felhívás III.1.3) M/2.3. pont tekintetében megjelölt szakember favizsgáló és faápoló szakmai
tapasztalata naptári hónapokban megadva (0-36 hónap között értékelve): 36
Alkalmasságát megfelelően igazolta.

10353048243Garden Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1214 
Budapest, II. Rákóczi Ferenc Út 324

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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:

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

1.        Ajánlattevő részére 2022. augusztus 26-án hiánypótlási felhívás került megküldésre, ajánlattevő a 2022. szeptember 2-án 
12:00 órai hiánypótlási határidőre semmiféle dokumentumot, nyilatkozatot nem nyújtott be, ezért  ajánlata a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 73. § (1) bekezdés d), e) pontja alapján érvénytelen.
2.        Ajánlattevő részére 2022. augusztus 31-én aránytalanul alacsony árra vonatkozó indokolás-kérés került megküldésre, 
ajánlattevő a 2022. szeptember 7-én 12:00 órai nyilatkozattételi határidőre semmiféle dokumentumot, nyilatkozatot nem 
nyújtott be, ezért ajánlata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 73. § (2) bekezdés alapján érvénytelen.

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.§ (2) bekezdés: Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást 
vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]
● 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;

Érvénytelenítés jogcíme:

28769675211Ge-Ko Kertészeti kft, Magyarország 2500 Esztergom, Kőalja Dűlő 7529

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:

Ajánlattevő neve: Garden Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető
ajánlattevő)
Székhelye: 1214 Budapest II. Rákóczi Ferenc Út 324.
Adószám: 10353048-2-43.
Ajánlattevő neve: Garden Fasorfenntartó Kertészeti Szolgáltató Kft. (közös ajánlattevő)
Székhelye: 1214 Budapest II. Rákóczi Ferenc Út 324.
Adószám: 14678374-2-43.
Képzett ár nettó Ft (a beárazott ártábla F130 cellájával megegyezően): 29 990 100
Felhívás III.1.3) M/2.3. pont tekintetében megjelölt szakember favizsgáló és faápoló szakmai
tapasztalata naptári hónapokban megadva (0-36 hónap között értékelve): 36
A gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat.

10353048243Garden Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1214 
Budapest, II. Rákóczi Ferenc Út 324

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

Az ajánlati felhívás VI.3.9) 10. pontja szerint ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdést.
Az ajánlatok értékelése alapján az értékelési sorrendben elfoglalt helyére tekintettel az alábbi ajánlat bírálatára nem került sor:
Ajánlattevő neve: ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 1119 Budapest Andor Utca 47-49. III. em.
Képzett ár nettó Ft (a beárazott ártábla F130 cellájával megegyezően): 31 402 281
Felhívás III.1.3) M/2.3. pont tekintetében megjelölt szakember favizsgáló és faápoló szakmai
tapasztalata naptári hónapokban megadva (0-36 hónap között értékelve): 36
értékelési pontszám: 9586,27 

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:

2022.09.26Lejárata:2022.09.15Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2022.09.14

2022.09.14
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