
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

 Hivatalos név: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 

Postai cím: Kapisztrán tér 1. 

 Város: Budapest Postai irányítószám: 1014 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  
Budapest, I. ker. Budavári Önkormányzat feladatába tartozó közterületi zöldfelületek és 
önkormányzati kezelésű fák fenntartási munkáinak ellátása, továbbá utcabútorok karbantartása, 
ivókutak, kerticsapok téliesítése.  

 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  
 

Mennyiségi adatok: Ajánlatkérő a szerződés teljes időtartamára (2017. december 31-ig ) nettó 
42.519.685 Ft összegben kíván keretszerződést kötni.  
 
Az elvégzendő munkák tervezett mennyisége: 

- zöldfelületek fenntartási munkái és fasorok fenntartása az I. kerület teljes területén: 51 632 
m2. 

- fasorok fenntartása az I. kerület teljes területén, együttesen, összesen 760 db fasori fa. 2020 
db park fa növényvédelme az I. kerület teljes területén.  

 
A szolgáltatásoknak megadott mennyiségi adatai (azok jellegéből adódóan) tájékoztató jellegűek. 
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a keretösszegnek és a megadott becsült mennyiségnek 
megfelelő szolgáltatás megrendelésére 
 

 
 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás 

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: - 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [[ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 



A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (2017/02/17) 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések 
ismertetése: 2  

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [ ] Rész száma: 2 [ 1] Elnevezés: vállalkozási szerződés 

Az eljárás eredményes volt X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 1 (egy) 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

Ajánlattevő neve:  Garden Kertészeti és Erdészeti  Szolgáltató Kft.  
Ajánlattevő címe:  1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 324. 
Ajánlattevő neve:  Garden Fasorfenntartó Kft. 
Ajánlattevő címe:  1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 324. 
Ajánlattevő neve:  Reneszánsz Kertépítő Kft. 
Ajánlattevő címe:  1074 Budapest, Barát u. 8. 
    mint közös ajánlattevők 

 
Rendszeres parkfenntartási feladatok összesített 
díja: 

37 300 013,- Ft 
 

Eseti munkák ellátásának összesített nettó díja: 4 851 911,- Ft 
Balesetveszély elhárítása gallyazás és fakivágás 
esetén 2 óra 

Alkalmasság indokolása: ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételeknek megfelel 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott 
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési 
pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 



 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.  

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: 2 

Az 1. és 2. számú értékelési részszempont (árajánlat): 
 
Az ajánlatok összehasonlításának alapját az 1. számú értékelési részszempont esetében a Rendszeres 
parkfenntartási feladatok összesített díja, a 2. számú értékelési részszempont esetében az Eseti feladatok 
ellátásának összesített díja képezi. 
 
Az Ajánlattevőnek az Ártáblázat megfelelő kitöltésével kell az árajánlatát megadnia. Az Ajánlattevő 
által az Ártáblázatban megadott egységáraknak tartalmazniuk kell minden, az adott feladat 
teljesítéséhez szükséges valamennyi díjat, költséget. Az árak (egységárak) a teljesítés szerződésszerű 
befejezésének időpontjával bezárólag érvényes áraknak minősülnek és semmilyen jogcímen nem 
módosíthatóak.  
 
Az Ajánlattevőnek az Ártáblázat valamennyi tételére kiterjedő összesített árajánlatot kell tennie. Az 
így összesített árajánlat (összesített vállalkozói díj) az ajánlatok összehasonlítását szolgálja, a szerződés 
teljesítése során az elszámolás az adott tétel (feladat) egységárának és a tényleges elvégzett mennyiség 
alapulvételével kerül sor.  
 
A Rendszeres parkfenntartási feladatok esetében ajánlattevőnek valamennyi I-III. számú kategória 
szerinti feladat egységárát, annak a megadott mennyiséggel és gyakorisággal felszorzott teljes árát és 

Az elbírálás 
részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

A részszempontok 

Az ajánlattevő neve: 
a Garden Kertészeti és Erdészeti 

Szolgáltató Kft., a Garden 
Fasorfenntartó Kft. és a 

Reneszánsz Kertépítő Kft. mint 
közös ajánlattevők 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is) 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

1.  Rendszeres parkfenntartási 
feladatok összesített díja 

70 10 700 

2. Eseti feladatok összesített 
díja  

25 10 250 

3.  Balesetveszély elhárítása 
gallyazás és fakivágás esetén 

5 10 50 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 

összegei ajánlattevőnként 
  1000 



az így összesített teljes nettó díjat is meg kell adnia. 
 
Az eseti feladatok esetében ajánlattevőnek meg kell adnia az egyes munkafolyamatok egységárát, 
annak a megadott súlyszámmal felszorzott értékét, valamint a súlyozott egységárak összesített értékét.  
 
Az Ajánlatban szereplő összegeket teljes egészében magyar forintban, nettó értékben kifejezve kell 
megadni. Az ajánlatban szereplő árnak fix árnak kell lennie, vagyis Ajánlattevő semmilyen formában 
és semmilyen hivatkozással sem tehet változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó ajánlati árnak 
tartalmaznia kell a műszaki leírásban előírt feladat megvalósításához szükséges teljes költségét, 
valamint minden, a teljesítéssel összefüggésben felmerülő költséget, kiadást (vámot, illetéket és egyéb 
hasonló költségeket), a szerződés időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot és 
vállalkozói hasznot is, továbbá tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat 
tárgyának megvalósításához, a közbeszerzési dokumentumokban rögzített feltételek betartásához 
szükségesek. 

 

A 3. számú értékelési részszempont (balesetveszély elhárítása gallyazás és fakivágás esetén): 
 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a 3. értékelési 
részszempont vonatkozásában gallyazás és fakivágás esetén a balesetveszély elhárítására vállalt 
minimális időtartamként az ajánlatkérő megrendelésétől számítva legfeljebb 8 órát vállalhatnak. 
Ajánlattevőnek egész órában kell megadnia azt az időintervallumot, amelyen belül gallyazás és 
fakivágás esetén a balesetveszélyt elhárítja, és a keletkezett zöldhulladékot elszállítja. Amennyiben a 
vállalt időtartam a 8 órát meghaladja ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja ajánlattevő ajánlatát. Az 
ajánlat abban az esetben is érvénytelen, ha a megajánlás nem az előírt mértékegységben (egész óra) 
kerül a felolvasólapon feltüntetésre. 
 
Ajánlatkérő az 1., 2. és 3. számú értékelési részszempontok esetében a Közbeszerzési 
Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról 
szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.; továbbiakban: útmutató) A. 1. ba)   
fordított arányosításon alapuló bírálati módszert alkalmazza az alábbiak szerint: 

 
A legjobb ajánlat (legalacsonyabb ár, legrövidebb időtartam) 10 pontot ér, a többi arányosítással 
kerül kiszámításra a fent megadott értékelési módszer alapján. 
 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és 
felső határa: 1-10, mely minden részszempont esetében azonos. Valamennyi részszempont 
(alszempont) vonatkozásában az egyes részszempontokra (alszempontokra) adott pontszámok ezt 
követően az adott részszemponthoz (alszemponthoz) tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd 
valamennyi részszempontra (alszempontra) kiterjedően összeadásra kerülnek. Ajánlatkérő az 
értékelési pontszám súlyszámmal felszorzott értékét két tizedesjegyre kerekíti.  

 

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának 
indokai:  

Ajánlattevő neve:  Garden Kertészeti és Erdészeti  Szolgáltató Kft.  
Ajánlattevő címe:  1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 324. 
Ajánlattevő neve:  Garden Fasorfenntartó Kft. 
Ajánlattevő címe:  1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 324. 
Ajánlattevő neve:  Reneszánsz Kertépítő Kft. 
Ajánlattevő címe:  1074 Budapest, Barát u. 8. 



    mint közös ajánlattevők 
 

Rendszeres parkfenntartási feladatok összesített 
díja: 

37 300 013,- Ft 
 

Eseti munkák ellátásának összesített nettó díja: 4 851 911,- Ft 
Balesetveszély elhárítása gallyazás és fakivágás 
esetén 2 óra 

Indokolás: ajánlattevő érvényes és a legjobb ár-értékű ajánlatot nyújtotta be. 

 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen X nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: méhész feladatok ellátása 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), 
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: -2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 2 

Oláh Tibor ev. (címe: 2111 Szada, Présház u. 28.) 

 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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

 

Oláh Tibor ev. (címe: 2111 Szada, Présház u. 28.), M.2.) e) alpontja szerinti alkalmassági feltétel 

 

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: nem releváns 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017/03/27 (éééé/hh/nn) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017/03/27 (éééé/hh/nn) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 



VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2 

 


