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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Parkfenntartási szolgáltatások 2020-2021 évekre

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy
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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
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Ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok hatálya alá nem tartozását, valamint az alkalmassági feltételeknek való 

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

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

1 - „DUNÁN-INNENI” RÉGIÓ parkfenntartási tevékenységRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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:

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

248A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 245-603113A 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 NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. működésének célja, hogy országos jelentőségű műemléki épületek (jelentős 
részben kastélyok) felújításával, valamint azok felelős üzemeltetésével hozzájáruljon a nemzeti épített örökség megőrzéséhez, valamint
annak bemutatásához. A megfelelő üzemeltetés érdekében elengedhetetlen a kastélyokat körül vevő összesen hozzávetőlegesen 300 
ha területű parkok folyamatos gondozása, a szakértelmet igénylő széleskörű parkfenntartási szolgáltatások biztosítása. A NÖF NKft. 
gondozásában lévő ingatlanok regionális besorolásával, és a régiók vonatkozásában történő keretszerződések megkötésével kívánja 
Ajánlatkérő a parkfenntartási feladatok folyamatos ellátását biztosítani. Ajánlatkérő a keretszerződésekben meghatározott összeg 70%
-ára vállal lehívási kötelezettséget.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. MÁSODIK RÉSZ, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Közös ajánlattevő a Garden Fasorfenntartó Kertészeti Szolgáltató Kft.-vel, melynek székhelye: 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc
út 324., adószáma: 14678374243 Az ellenszolgáltatás összege: Ajánlati ár (nettó Ft): 671 518,- Ft. Indoklás: Ajánlattevő egyedüli
érvényes ajánlatot tevőként a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot nyújtotta be. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére 
alkalmas, ajánlata érvényes és megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.

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

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)

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az egyes 
részszempontokra tett ajánlati elemek értékelése arányosítással történik. Arányosítás esetén a legkedvezőbb ajánlati elem maximális 
10 pontot, a többi ajánlati elem az ajánlati dokumentációban megadott képletekkel meghatározott, arányosan kevesebb pontszámot 
kap. A bírálat során a maximálisan adható összpontszám 1000 pont. A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő 
megadja az egyes részszempontok szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetében 
Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása 
tekintetében készített útmutatójára (http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok) arányosítás módszerével 
számítja a pontszámot az alábbiak szerint. A fordított arányosításnál a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, így az ajánlatkérő a 
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár, azaz 10 pont) adja. Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott 
rendelkezésre állási idő meghaladja az ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb szintet, Ajánlatkérő a legkedvezőbb szintnek 
megfelelő pontszámot veszi alapul az értékelés során. Fordított arányosításnál a pontszám meghatározása: A legkedvezőtlenebb- A 
vizsgált P vizsgált = ---------------------------------------(P max - P min) + P min A legkedvezőtlenebb - A legkedvezőbb ahol P vizsgált: a 
vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; P max: a pontskála felső 
határa; P min : a pontskála alsó határa. A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 
meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont esetében a 
Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019.
évi 106. szám) 1. számú melléklet A.1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számítja a pontszámot az alábbiak szerint. 
A fordított arányosításnál a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, így az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 
pontot (felső ponthatár, azaz 10 pont) adja. Fordított arányosításnál a pontszám meghatározása: A legjobb P=-------------- (P max - P min)
+ P min A vizsgált ahol P : a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi 
eleme; A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; P max: a pontskála felső határa; P min : a pontskála alsó határa.

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:

Az ajánlatok értékelésére a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan
szempontok alapján került sor, amelyek között az ár vagy költség is szerepel. Ajánlattevő az 1. rész 
vonatkozásában második legjobb pontszámot kapta. A legjobb pontszámot elérő Ajánlattevő ajánlata nem felelt 
meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, így ajánlata a 73. § (1) e) pontja alapján 2020.04.09-én köztes döntéssel 
érvénytelenítésre került.

Szöveges értékelés:

969.14Garden Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

megfelelését. Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 1. részszempont - Rendkívüli beavatkozás igénylése esetén 
rendelkezésre állási idő (min. 24 - max. 48 órán belül): 24, 2. részszempont - Ajánlati ár (nettó Ft): 671 518,- Ft

puszpáng permetezése, rendkívüli beavatkozást igénylő növényvédelem, vegyszeres sarjirtás, burkolatok permetezése, fák 
permetezése, injektálás
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Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

6A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 1. parkfenntartási tevékenységRész száma, elnevezése:

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

Ajánlattevő által a 2. sz. hiánypótlásban benyújtott előszerződések nem tartalmazzák a szakember megnevezését, valamint az 
általa a teljesítés során ellátandó feladatot, ezért Ajánlatkérő felvilágosítás kérést küldött Ajánlattevőnek, melyet Ajánlattevő 
határidőben benyújtott, azonban abban továbbra is csak a szakember megnevezése szerepelt, a teljesítés során történő feladatok
ellátására vonatkozóan nem nyilatkozott. Ajánlattevő a fentiek következtében nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, így ajánlata a 73. § (1) e) pontja 
alapján érvénytelen.

23480874205B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Magyarország 3937 Komlóska, Szkalka 
Köz 1.

Ajánlattevő a 2. számú hiánypótlás teljesítése során az EEKD-t továbbra sem a megfelelő tartalommal nyújtotta be, valamint nem
nyújtott be előszerződést, így annak tartalmában továbbra sem szerepel, hogy a kapacitást nyújtó szervezet felhatalmazza 
Ajánlattevőt, hogy a közbeszerzési eljárás során a képviseletében eljárjon, valamint az EKR-ben a nevében nyilatkozatot tegyen, 
nem szerepel benne a kapacitást nyújtó szervezet által biztosított szakemberek megnevezése és a teljesítés során ellátásra 
kerülő tevékenysége, valamint az sem, hogy a referencia igazolásában részt vevő kapacitást nyújtó szervezet legalább az igazolt 
referencia mértékéig részt vesz a teljesítésben. Ajánlattevő a fentiek következtében nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és 
a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, így ajánlata a 73. § (1) e) pontja 
alapján érvénytelen.

77095743223Bogdán Mihály, Magyarország 6230 Soltvadkert, Kiss Ernő Utca 120

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 szervezetek: GreenUnit Kft. adószám: 14345926-2-43, Növényvédő és Kártevőirtó Kft. adószám: 10227062-2
-03. Alkalmassági követelmények: M/1 1 fő növényvédelmi szakmérnök M/2 vegyszeres növényvédelmi referencia nagy fák 
esetében

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.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

GreenUnit Kft. 1112 Budapest, Perszke utca 225/I. adószám: 14345926-2-43, Növényvédő és Kártevőirtó Kft. 6000 Kecskemét, 
Szolnok hegy 96/B adószám: 10227062-2-03

Igen
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Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Közös ajánlattevő a Garden Fasorfenntartó Kertészeti Szolgáltató Kft.-vel, melynek székhelye: 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc
út 324., adószáma: 14678374243 Az ellenszolgáltatás összege: Ajánlati ár (nettó Ft): 746 861,- Ft. Indoklás: Ajánlattevő egyedüli
érvényes ajánlatot tevőként a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot nyújtotta be. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére 
alkalmas, ajánlata érvényes és megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.

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

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)

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az egyes 
részszempontokra tett ajánlati elemek értékelése arányosítással történik. Arányosítás esetén a legkedvezőbb ajánlati elem maximális 
10 pontot, a többi ajánlati elem az ajánlati dokumentációban megadott képletekkel meghatározott, arányosan kevesebb pontszámot 
kap. A bírálat során a maximálisan adható összpontszám 1000 pont. A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő 
megadja az egyes részszempontok szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetében 
Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása 
tekintetében készített útmutatójára (http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok) arányosítás módszerével 
számítja a pontszámot az alábbiak szerint. A fordított arányosításnál a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, így az ajánlatkérő a 
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár, azaz 10 pont) adja. Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott 
rendelkezésre állási idő meghaladja az ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb szintet, Ajánlatkérő a legkedvezőbb szintnek 
megfelelő pontszámot veszi alapul az értékelés során. Fordított arányosításnál a pontszám meghatározása: A legkedvezőtlenebb- A 
vizsgált P vizsgált = ---------------------------------------(P max - P min) + P min A legkedvezőtlenebb - A legkedvezőbb ahol P vizsgált: a 
vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; P max: a pontskála felső 
határa; P min : a pontskála alsó határa. A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 
meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont esetében a 
Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019.
évi 106. szám) 1. számú melléklet A.1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számítja a pontszámot az alábbiak szerint. 
A fordított arányosításnál a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, így az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 
pontot (felső ponthatár, azaz 10 pont) adja. Fordított arányosításnál a pontszám meghatározása: A legjobb P=-------------- (P max - P min)
+ P min A vizsgált ahol P : a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi 
eleme; A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; P max: a pontskála felső határa; P min : a pontskála alsó határa.

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

Az ajánlatok értékelésére a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan
szempontok alapján került sor, amelyek között az ár vagy költség is szerepel. Ajánlattevő a 2. rész 
vonatkozásában a legjobb pontszámot kapta.

Szöveges értékelés:

1000Garden Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok hatálya alá nem tartozását, valamint az alkalmassági feltételeknek való 
megfelelését. Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 1. részszempont - Rendkívüli beavatkozás igénylése esetén 
rendelkezésre állási idő (min. 24 - max. 48 órán belül): 24, 2. részszempont - Ajánlati ár (nettó Ft): 746 861,- Ft

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

3 - DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 2. parkfenntartási tevékenységRész száma, elnevezése:

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

Ajánlattevő által a 2. sz. hiánypótlásban benyújtott előszerződések nem tartalmazzák a szakember megnevezését, valamint az 
általa a teljesítés során ellátandó feladatot, ezért Ajánlatkérő felvilágosítás kérést küldött Ajánlattevőnek, melyet Ajánlattevő 
határidőben benyújtott, azonban abban továbbra is csak a szakember megnevezése szerepelt, a teljesítés során történő feladatok
ellátására vonatkozóan nem nyilatkozott. Ajánlattevő a fentiek következtében nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, így ajánlata a 73. § (1) e) pontja 
alapján érvénytelen.

23480874205B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Magyarország 3937 Komlóska, Szkalka 
Köz 1.

Ajánlattevő a 2. számú hiánypótlás teljesítése során az EEKD-t továbbra sem a megfelelő tartalommal nyújtotta be, valamint nem
nyújtott be előszerződést, így annak tartalmában továbbra sem szerepel, hogy a kapacitást nyújtó szervezet felhatalmazza 
Ajánlattevőt, hogy a közbeszerzési eljárás során a képviseletében eljárjon, valamint az EKR-ben a nevében nyilatkozatot tegyen, 
nem szerepel benne a kapacitást nyújtó szervezet által biztosított szakemberek megnevezése és a teljesítés során ellátásra 
kerülő tevékenysége, valamint az sem, hogy a referencia igazolásában részt vevő kapacitást nyújtó szervezet legalább az igazolt 
referencia mértékéig részt vesz a teljesítésben. Ajánlattevő a fentiek következtében nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és 
a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, így ajánlata a 73. § (1) e) pontja 
alapján érvénytelen.

77095743223Bogdán Mihály, Magyarország 6230 Soltvadkert, Kiss Ernő Utca 120

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 szervezetek: GreenUnit Kft. adószám: 14345926-2-43, Növényvédő és Kártevőirtó Kft. adószám: 10227062-2
-03. Alkalmassági követelmények: M/1 1 fő növényvédelmi szakmérnök M/2 vegyszeres növényvédelmi referencia nagy fák 
esetében

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.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

puszpáng permetezése, rendkívüli beavatkozást igénylő növényvédelem, vegyszeres sarjirtás, burkolatok permetezése, fák 
permetezése, injektálás

GreenUnit Kft. 1112 Budapest, Perszke utca 225/I. adószám: 14345926-2-43, Növényvédő és Kártevőirtó Kft. 6000 Kecskemét, 
Szolnok hegy 96/B adószám: 10227062-2-03

Igen
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IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Közös ajánlattevő a Garden Fasorfenntartó Kertészeti Szolgáltató Kft.-vel, melynek székhelye: 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc
út 324., adószáma: 14678374243 Az ellenszolgáltatás összege: Ajánlati ár (nettó Ft): 731 861,- Ft. Indoklás: Ajánlattevő egyedüli
érvényes ajánlatot tevőként a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot nyújtotta be. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére 
alkalmas, ajánlata érvényes és megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.

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

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)

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az egyes 
részszempontokra tett ajánlati elemek értékelése arányosítással történik. Arányosítás esetén a legkedvezőbb ajánlati elem maximális 
10 pontot, a többi ajánlati elem az ajánlati dokumentációban megadott képletekkel meghatározott, arányosan kevesebb pontszámot 
kap. A bírálat során a maximálisan adható összpontszám 1000 pont. A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő 
megadja az egyes részszempontok szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetében 
Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása 
tekintetében készített útmutatójára (http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok) arányosítás módszerével 
számítja a pontszámot az alábbiak szerint. A fordított arányosításnál a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, így az ajánlatkérő a 
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár, azaz 10 pont) adja. Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott 
rendelkezésre állási idő meghaladja az ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb szintet, Ajánlatkérő a legkedvezőbb szintnek 
megfelelő pontszámot veszi alapul az értékelés során. Fordított arányosításnál a pontszám meghatározása: A legkedvezőtlenebb- A 
vizsgált P vizsgált = ---------------------------------------(P max - P min) + P min A legkedvezőtlenebb - A legkedvezőbb ahol P vizsgált: a 
vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; P max: a pontskála felső 
határa; P min : a pontskála alsó határa. A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 
meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont esetében a 
Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019.
évi 106. szám) 1. számú melléklet A.1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számítja a pontszámot az alábbiak szerint. 
A fordított arányosításnál a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, így az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 
pontot (felső ponthatár, azaz 10 pont) adja. Fordított arányosításnál a pontszám meghatározása: A legjobb P=-------------- (P max - P min)
+ P min A vizsgált ahol P : a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi 
eleme; A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; P max: a pontskála felső határa; P min : a pontskála alsó határa.

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

Az ajánlatok értékelésére a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan
szempontok alapján került sor, amelyek között az ár vagy költség is szerepel. Ajánlattevő a 3. rész 
vonatkozásában a legjobb pontszámot kapta.

Szöveges értékelés:

1000Garden Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok hatálya alá nem tartozását, valamint az alkalmassági feltételeknek való 
megfelelését. Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 1. részszempont - Rendkívüli beavatkozás igénylése esetén 
rendelkezésre állási idő (min. 24 - max. 48 órán belül): 24, 2. részszempont - Ajánlati ár (nettó Ft): 731 861,- Ft

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):
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Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.06.15Lejárata:2020.06.05Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

Ajánlattevő által a 2. sz. hiánypótlásban benyújtott előszerződések nem tartalmazzák a szakember megnevezését, valamint az 
általa a teljesítés során ellátandó feladatot, ezért Ajánlatkérő felvilágosítás kérést küldött Ajánlattevőnek, melyet Ajánlattevő 
határidőben benyújtott, azonban abban továbbra is csak a szakember megnevezése szerepelt, a teljesítés során történő feladatok
ellátására vonatkozóan nem nyilatkozott. Ajánlattevő a fentiek következtében nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, így ajánlata a 73. § (1) e) pontja 
alapján érvénytelen.

23480874205B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Magyarország 3937 Komlóska, Szkalka 
Köz 1.

Ajánlattevő a 2. számú hiánypótlás teljesítése során az EEKD-t továbbra sem a megfelelő tartalommal nyújtotta be, valamint nem
nyújtott be előszerződést, így annak tartalmában továbbra sem szerepel, hogy a kapacitást nyújtó szervezet felhatalmazza 
Ajánlattevőt, hogy a közbeszerzési eljárás során a képviseletében eljárjon, valamint az EKR-ben a nevében nyilatkozatot tegyen, 
nem szerepel benne a kapacitást nyújtó szervezet által biztosított szakemberek megnevezése és a teljesítés során ellátásra 
kerülő tevékenysége, valamint az sem, hogy a referencia igazolásában részt vevő kapacitást nyújtó szervezet legalább az igazolt 
referencia mértékéig részt vesz a teljesítésben. Ajánlattevő a fentiek következtében nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és 
a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, így ajánlata a 73. § (1) e) pontja 
alapján érvénytelen.

77095743223Bogdán Mihály, Magyarország 6230 Soltvadkert, Kiss Ernő Utca 120

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 szervezetek: GreenUnit Kft. adószám: 14345926-2-43, Növényvédő és Kártevőirtó Kft. adószám: 10227062-2
-03. Alkalmassági követelmények: M/1 1 fő növényvédelmi szakmérnök M/2 vegyszeres növényvédelmi referencia nagy fák 
esetében

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.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

puszpáng permetezése, rendkívüli beavatkozást igénylő növényvédelem, vegyszeres sarjirtás, burkolatok permetezése, fák 
permetezése, injektálás

GreenUnit Kft. 1112 Budapest, Perszke utca 225/I. adószám: 14345926-2-43, Növényvédő és Kártevőirtó Kft. 6000 Kecskemét, 
Szolnok hegy 96/B adószám: 10227062-2-03



EKR001026382019

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

A Kbt. 81. § (5) alapján el nem bírált Ajánlattevők az 1. rész esetén: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Kft., székhelye: 
1047 Budapest, Attila u. 34., adószáma: 11066901244 Pilisi Parkerdő Zrt., székhelye: 2025 Visegrád, Mátyás Király utca 6., adószáma:
10901816213 A Kbt. 81. § (5) alapján el nem bírált Ajánlattevők a 2. rész esetén: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Kft
., székhelye: 1047 Budapest, Attila u. 34., adószáma: 11066901244 Pilisi Parkerdő Zrt., székhelye: 2025 Visegrád, Mátyás Király utca 6
., adószáma: 10901816213 Taizs Gábor, székhelye: 2890 Tata, Kis Ernő utca 51., adószáma: 8403912005 A Kbt. 81. § (5) alapján el 
nem bírált Ajánlattevők a 3. rész esetén: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Kft., székhelye: 1047 Budapest, Attila u. 34
., adószáma: 11066901244 Pilisi Parkerdő Zrt., székhelye: 2025 Visegrád, Mátyás Király utca 6., adószáma: 10901816213

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: 2020.06.04

2020.06.04




