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Tárgy: 

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 

Kaszálási feladatok ellátása Szentendre Város Önkormányzata tulajdonában álló közterületeken 

tárgyú közbeszerzési eljárása 

 

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) 

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 

AK08235 

Szabadkai u. 9. 

Szentendre 

2000 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Kaszálási feladatok ellátása Szentendre Város Önkormányzata tulajdonában álló 

közterületeken 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Kaszálási feladatok ellátása Szentendre Város Önkormányzata tulajdonában álló 

közterületeken  

Helyszín 735.000 m2 terület.  

A helyszíneken megkülönböztethető sík és rézsűs intenzív - a füves terület minimum 50%-a 30cm-nél alacsonyabb – és 

sík és rézsűs extenzív - a füves terület minimum 50%-a 30-70cm közötti magasságú – terület. A rézsűs terület aránya 

hozzávetőlegesen 30 %. 

A város közterületein a kaszálás várhatóan évi 3-5 alkalommal szükséges.  

Az ajánlatkérő egyedi döntéssel rendeli el a munkákat, melyet 15 napon belül teljeskörűen el kell végezni.  

Feladat a levágás, összegyűjtés, elszállítás, az érintett területen az elhagyott hulladék összeszedése. A levágott fű és a 

nyesedék elhelyezéséről az ajánlattevő gondoskodik.  

A részletes műszaki tartalom a dokumentációban kerül kifejtésre. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

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

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 

ismertetése: 

IV.1.4) 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: 2018/04/14 (éééé/hh/nn) 

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

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

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

Kaszálási feladatok ellátása Szentendre Város Önkormányzata tulajdonában álló közterületeken 

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. 

Az eredménytelenség indoka:  

 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 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 
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Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 3 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 

tartalmi eleme(i): 

1. 

Ajánlattevő neve: Liget Mester Kft. 

Az ajánlattevő címe: 1165 Budapest, Újszász u. 57. 

Adószám: 14747720-2-42. 

Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. 

Ajánlat: 

Szempont megnevezése Ajánlat 

1. Intenzív sík terület kaszálás nettó 14 Ft/m2 

2. Intenzív rézsűs terület kaszálás nettó 19 Ft/m2 

3. Extenzív sík terület kaszálás nettó 20 Ft/m2 

4. Extenzív rézsűs terület kaszálás nettó 25 Ft/m2 

5. Késedelmi kötbér mértéke (10 000 

Ft/nap és 50 000 Ft/nap között 

értékelve) 

50.000 Ft 

2. 

Ajánlattevő neve: Lián Kertészeti Kft. 

Az ajánlattevő címe: 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. 

Adószám: 13066543-2-43. 

Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. 

Ajánlat: 

Szempont megnevezése Ajánlat 

1. Intenzív sík terület kaszálás nettó 9,5 Ft/m2 

2. Intenzív rézsűs terület kaszálás nettó 11 Ft/m2 

3. Extenzív sík terület kaszálás nettó 12,5 Ft/m2 

4. Extenzív rézsűs terület kaszálás nettó 14,5 Ft/m2 

5. Késedelmi kötbér mértéke (10 000 

Ft/nap és 50 000 Ft/nap között 

értékelve) 

50.000 Ft 

3. 

Ajánlattevő neve: Plantfer Kertészeti és Parkfenntartó Kft. 

Az ajánlattevő címe: 1044 Budapest, Gyertyaláng u. 11. 

Adószám: 12599033-2-41. 

Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. 

Ajánlat: 

Szempont megnevezése Ajánlat 

1. Intenzív sík terület kaszálás nettó 7,69  Ft/m2 

2. Intenzív rézsűs terület kaszálás nettó 8,21 Ft/m2 

3. Extenzív sík terület kaszálás nettó 8,87 Ft/m2 

4. Extenzív rézsűs terület kaszálás nettó 9,39 Ft/m2 

5. Késedelmi kötbér mértéke (10 000 

Ft/nap és 50 000 Ft/nap között 

értékelve) 

50.000 Ft 

 

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.) 

    

  
  

Az ajánlattevő neve: 

Liget Mester Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

Lián Kertészeti Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

Plantfer Kertészeti és 

Parkfenntartó Kft.  
Az értékelés A részszempontok 
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részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

 Intenzív sík terület 

kaszálás 

nettó Ft/m2 

45                      

54,93     

 

    2 471,79     

 

                        

80,95     

 

                   

3 642,63     

 

                  

100,00     

 

  4 500,00     

 

 Intenzív rézsűs 

terület kaszálás 

nettó Ft/m2 

25                      

43,21     

 

   1 080,26     

 

                        

74,64     

 

                   

1 865,91     

 

                  

100,00     

 

   2 500,00     

 

 Extenzív sík terület 

kaszálás nettó Ft/m2 

15                      

44,35     

 

                   

665,25     

 

                        

70,96     

 

                   

1 064,40     

 

                  

100,00     

   1 500,00     

 

 Extenzív rézsűs 

terület kaszálás nettó 

Ft/m2 

10                      

37,56     

 

                   

375,60     

 

                        

64,76     

 

                      

647,59     

 

                  

100,00     

   1 000,00     

 

 Késedelmi kötbér 

mértéke 

5                    

100,00     

 

                   

500,00     

 

                   

100,00     

 

                   

500,00     

 

                   

100,00     

 

                   

500,00     

 

 
A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 
      5 092,90     

 

 
                   

7 720,53     

 

 
  10 000,00     

 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 

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: 

Az 1-4. (költség) értékelési szempont esetében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az 5. (kötbér) értékelési szempont 

esetében a legmagasabb érték a legkedvezőbb az értékelési tartományon belül pontozva.  

Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartami elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 

legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. 

Az alkalmazandó képlet: 

1-4.  értékelési szempont esetében: 

P= (Alegjobb/Avizsgált) * 100 

5. értékelési szempont esetében: 

P= (Avizsgált/Alegjobb) * 100 

A fentebbi képletek esetében: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;  

Ajánlatkérő az alkalmazott értékelési szempontokra az ismertetett módszerekkel kiosztja a pontszámokat. A kapott 

pontok két tizedesjegy pontosságig kerülnek kiszámításra. A pontszámok felszorzásra kerülnek a szemponthoz tartozó 

súlyszámmal. A súlyozott pontszámok ajánlattevőnként összesítésre kerülnek. A legmagasabb összesített pontszámot 

elérő ajánlattevő lesz a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevő, míg – amennyiben megjelölésre kerül 

- a második legtöbb összesített pontszámot elérő ajánlattevő a gazdaságilag második legelőnyösebb ajánlatot nyújtó 

ajánlatot tevő. 

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

Ajánlattevő neve: Plantfer Kertészeti és Parkfenntartó Kft. 

Az ajánlattevő címe: 1044 Budapest, Gyertyaláng u. 11. 

Adószám: 12599033-2-41. 

Ajánlat: 

Szempont megnevezése Ajánlat 

1. Intenzív sík terület kaszálás nettó 7,69  Ft/m2 

2. Intenzív rézsűs terület kaszálás nettó 8,21 Ft/m2 

3. Extenzív sík terület kaszálás nettó 8,87 Ft/m2 
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4. Extenzív rézsűs terület kaszálás nettó 9,39 Ft/m2 

Az adott ajánlat a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat. 
 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, 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:  

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, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 

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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2018/06/04 (éééé/hh/nn) / Lejárata: 2018/06/14 (éééé/hh/nn) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/06/04 (éééé/hh/nn) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/06/04 (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 

 

dr. Dóka Zsolt  

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  

lajstromszám:00271 
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