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E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Kaszálási feladatok ellátása

Ajánlatkérő
neve:

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

Postai cím:

Szabadkai Utca 9

Város:

Szentendre

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

EKRSZ_
61978076

Nemzeti azonosítószám

NUTS-kód:

HU120

Dr.

Kada-Huszár

dr.huszar.adrienn@szentendre.hu Telefon:

Postai irányítószám:

+36 26816443

2000

Ország:

Magyarország

Adrienn
Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.vszzrt.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.vszzrt.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Kaszálási feladatok ellátása

II.2) A közbeszerzés mennyisége
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2019.09.12 13:12:35

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 30 cm-nél alacsonyabb – és sík és rézsűs
extenzív - a füves terület minimum 50%-a 30-70 cm közötti magasságú – terület. A rézsűs terület aránya hozzávetőlegesen 30 %. A
speciális terület – 70 cm-t meghaladó méret – aránya hozzávetőlegesen 5 %: A város közterületein a kaszálás várhatóan évi 3-5
alkalommal szükséges. Az ajánlatkérő egyedi döntéssel rendeli el a munkákat, melyet 15 napon belül teljes körűen el kell végezni.
Feladat a levágás, összegyűjtés, elszállítás. A levágott fű és a nyesedék begyűjtéséről és elhelyezéséről az ajánlattevő gondoskodik. A
részletes feladatok a szerződésben a kerülnek 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:

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

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
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019.06.11
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
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?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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Igen

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:

V.2 Az eljárás eredménye
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):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

LIÁN KERTÉSZETI Korlátolt Felelősségű Társaság, 1119 Budapest, Thán Károly Utca 3-5.

13066543243

A Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdés alapján az értékelést követően a bírálatnál figyelmen kívül hagyott ajánlat. Intenzív sík terület
kaszálás nettó 13,9 Ft/m2 Intenzív rézsűs terület kaszálás nettó 15,9 Ft/m2 Extenzív sík terület kaszálás nettó 17,8 Ft/m2
Extenzív rézsűs terület kaszálás nettó 19,8 Ft/m2 Speciális terület kaszálás nettó 28,8 Ft/m2 késedelmi kötbér mértéke (10 000
Ft/nap és 50000 Ft/nap között értékelve): 50 000 Ft/nap

Plantfer Kertészeti és Parkfenntartó Kft, 1044 Budapest, Gyertyaláng Utca 11

12599033241

Ajánlattevő alkalmasságát előzetesen és tételesen is megfelelően igazolta. Intenzív sík terület kaszálás nettó 8,44 Ft/m2 Intenzív
rézsűs terület kaszálás nettó 9,64 Ft/m2 Extenzív sík terület kaszálás nettó 9,95 Ft/m2 Extenzív rézsűs terület kaszálás nettó
11,45 Ft/m2 Speciális terület kaszálás nettó 13,89 Ft/m2 késedelmi kötbér mértéke (10 000 Ft/nap és 50000 Ft/nap között
értékelve): 50 000 Ft/nap

Edelweiss Ökoservice Korlátolt Felelősségű Társaság, 1163 Budapest, Cziráki Utca 24-32.

10835449242

A Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdés alapján az értékelést követően a bírálatnál figyelmen kívül hagyott ajánlat. Intenzív sík terület
kaszálás nettó 19 Ft/m2 Intenzív rézsűs terület kaszálás nettó 42 Ft/m2 Extenzív sík terület kaszálás nettó 26 Ft/m2 Extenzív
rézsűs terület kaszálás nettó 49 Ft/m2 Speciális terület kaszálás nettó 33 Ft/m2 késedelmi kötbér mértéke (10 000 Ft/nap és
50000 Ft/nap között értékelve): 10 000 Ft/nap

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

LIÁN KERTÉSZETI Korlátolt Felelősségű Társaság

5934

Szöveges értékelés:

Plantfer Kertészeti és Parkfenntartó Kft

10000

Szöveges értékelés:

Edelweiss Ökoservice Korlátolt Felelősségű Társaság

3589

Szöveges értékelés:

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 1-5. (költség) értékelési szempontok esetében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi
elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan
számolja ki a pontszámokat. Az alkalmazandó képlet: ár értékelési szempontok esetében: P= (Alegjobb/Avizsgált) *100 A fentebbi
képletek esetében: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Alegjobb: a legelőnyösebbajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; A kötbér értékelési szempont esetében a legmagasabb értéka legkedvezőbb az értékelési
tartományon belül pontozva, az alábbiak szerint: 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
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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. Az 1-5. (költség) értékelési szempont
vonatkozásában kizárólag pozitív, kettő tizedesjegyre kerekített számban kifejezett értékek ajánlhatók a megadott mértékegységben,
az egyéb megajánlások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik. A 6. (kötbér) értékelési szempont vonatkozásában kizárólag pozitív
egész számban kifejezett értékek ajánlhatók a megadott mértékegységben, az egyéb megajánlások az ajánlat érvénytelenségét
eredményezik.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Plantfer Kertészeti és Parkfenntartó Kft, 1044 Budapest, Gyertyaláng Utca 11

12599033241

Intenzív sík terület kaszálás nettó 8,44 Ft/m2 Intenzív rézsűs terület kaszálás nettó 9,64 Ft/m2 Extenzív sík terület kaszálás nettó
9,95 Ft/m2 Extenzív rézsűs terület kaszálás nettó 11,45 Ft/m2 Speciális terület kaszálás nettó 13,89 Ft/m2 késedelmi kötbér
mértéke (10 000 Ft/nap és 50000 Ft/nap között értékelve): 50 000 Ft/nap Az adott ajánlat a gazdaságilag legelőnyösebb
érvényes ajánlat.
Nem

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2019.07.04

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
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Lejárata:

2019.07.15

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2019.07.04
2019.07.04

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2019.07.04 17:01:56

drDokaZsolt

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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