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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

Fax:+36 202756867Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Parkgondozási munkák elvégzése AlmásfüzitőnKözbeszerzés 
tárgya:

Almásfüzitő Község ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000162562019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Almásfüzitő Község Önkormányzata EKRSZ_
36976371

Almásfüzitő HU212 2931

Petőfi Tér 7

Szeidl Bernadett

jegyzo@almasfuzito.hu +36 204545488

Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési 
Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_
85894792

Tatabánya HU212 2800

Fő Tér 4

Ocskay Nikolett

ocskay.nikolett@topmenedzsment.eu



EKR000162562019

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:

2019.03.07

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

A 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

A Vállalkozónak Almásfüzitő Község közigazgatási területén a műszaki dokumentációban felsorolt főbb munkálatokat kell ellátnia. A 
közölt területi adatok és azok fenntartásának színvonala a település területeinek átépítése és egyéb városfejlesztési okok miatt 
megváltozhat. Vállalkozási keretszerződés keretében parkgondozási munkák elvégzése Almásfüzitő Község közigazgatási területén Az 
Ajánlatkérő a szolgáltatást a parkok mindenkori állapota szerint rendeli meg szükség szerint, de legalább 6 alkalommal plusz max. 2 
alkalom opció. Ajánlatkérő fenntartja a lehetőségét annak, hogy a minimum 6 alkalom+max 2 alkalom opció az fűnyírás vagy 
lombgyűjtés legyen saját választása szerint. A megrendelés tartalma: közparkokban, önkormányzati tulajdonú ingatlanok és 
intézmények területén fűnyírási munkák végzése, továbbá a lenyírt fű összegyűjtése, elszállítása és elhelyezése, továbbá a lehullott 
falevelek összegyűjtése, elszállítása és elhelyezése. Egy megrendelés mennyisége: I. minőségi osztály-II. minőségi osztály-III. minőségi 
osztály vegyes összetételben: -Nagykolónia közparkok, bérlemények és intézmények: 220.000m2 -Kiskolónia közparkok, bérlemények 
és intézmények: 37.000 m2 -Mol lakótelep 25.000 m2 -Árkok nyírása 20.100 m2 -Kerékpárút melletti terület 2.300 m2 -Szabadidőpark 
8.000 m2 -Szánkózódomb és környéke 8.900 m2 -Csónakház és környéke 7.800 m2 Parkgondozási munkák területe összesen: 329.100 
m2

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Parkgondozási munkák elvégzése Almásfüzitőn

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Kbt. II. rész XVII.. fejezet szerinti eljárás.

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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Szöveges értékelés:

907.93ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

1000ZÖLDZÓNA PLUSZ Korlátolt felelősségű társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A nettó ajánlati ár/alkalom (A teljes közigazgatási területen az egyszeri fűnyírás, gyűjtés, elszállítás és elhelyezés vagy a 
lombgyűjtés, elszállítás és elhelyezés )(HUF): 3 027 720 A teljes közigazgatási területen az egyszeri fűnyírás, gyűjtés, elszállítás 
és elhelyezés vagy a lombgyűjtés, elszállítás és elhelyezés vállalt időtartama egyszeri munkavégzés esetén (min. 15 nap-max.20 
nap): 15 nap Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a Kbt, a közbeszerzési dokumentumok és a kapcsolódó jogszabályi 
előírásoknak.

14759996243ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1119 Budapest, Thán 
Károly Utca 3-5.

A nettó ajánlati ár/alkalom (A teljes közigazgatási területen az egyszeri fűnyírás, gyűjtés, elszállítás és elhelyezés vagy a 
lombgyűjtés, elszállítás és elhelyezés )(HUF): 2 629 509 A teljes közigazgatási területen az egyszeri fűnyírás, gyűjtés, elszállítás 
és elhelyezés vagy a lombgyűjtés, elszállítás és elhelyezés vállalt időtartama egyszeri munkavégzés esetén (min. 15 nap-max.20 
nap): 15 nap Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a Kbt, a közbeszerzési dokumentumok és a kapcsolódó jogszabályi 
előírásoknak.

23345058207ZÖLDZÓNA PLUSZ Korlátolt felelősségű társaság, 2481 Velence, Csemete Utca 35.

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

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A 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

Igen
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Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.04.22Lejárata:2019.04.13Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Ajánlattevők által tett összeférhetetlenségi nyilatkozat.

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

PéPark Parképítő és Kertészeti Kft. ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján ÉRVÉNYTELEN, ajánlattevő nem 
teljesítette a hiánypótlást.

24970804211PéPark Parképítő és Kertészeti Kft., 2890 Tata, Környei Utca 24

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A nettó ajánlati ár/alkalom (A teljes közigazgatási területen az egyszeri fűnyírás, gyűjtés, elszállítás és elhelyezés vagy a 
lombgyűjtés, elszállítás és elhelyezés )(HUF): 2 629 509 A teljes közigazgatási területen az egyszeri fűnyírás, gyűjtés, elszállítás 
és elhelyezés vagy a lombgyűjtés, elszállítás és elhelyezés vállalt időtartama egyszeri munkavégzés esetén (min. 15 nap-max.20 
nap): 15 nap Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a Kbt, a közbeszerzési dokumentumok és a kapcsolódó jogszabályi 
előírásoknak.

23345058207ZÖLDZÓNA PLUSZ Korlátolt felelősségű társaság, 2481 Velence, Csemete Utca 35.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

1.-2. értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legalacsonyabb) ajánlati 
elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. Ajánlatkérő az 1. részszempont ajánlati
elemének pontszámát az alábbi képlettel számolja: P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin, ahol: P: a vizsgált ajánlati elem 
adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb 
ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ha e 
módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell 
kerekíteni. A legelőnyösebb ajánlat tartalmi elemének az 1. részszempont tekintetében a legalacsonyabb ajánlati ár, minősül, a 2. 
részszempont tekintetében a legkevesebb nap.

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:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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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: 2019.04.10

2019.04.12




