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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft.Ajánlatkérő 
neve:

Fasor fenntartási és növényápolási feladatok 2022Közbeszerzés 
tárgya:
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EKR001519312021V.szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

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:

54A 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

II.szakasz: Tárgy

Budapest Főváros, Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat kezelésében álló fasori fák és parkfák jelen keretszerződés szerinti 
fenntartása, karbantartása, állapotának rendszeres felülvizsgálata, továbbá dézsákba ültetett fák és virágkosarak öntözése összesen 
4  részben

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Fasor fenntartási és növényápolási feladatok 2022

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Harmadik rész

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

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)

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:

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

Szöveges értékelés:

Garden Fasorfenntartó Kertészeti Szolgáltató Kft.

Szöveges értékelés:

Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Értékelésre kerülő képzett ár az ártáblázat szerint (nettó HUF): 45.916.496.- 
A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt dokumentumokat teljeskörűen tartalmazza. Az ajánlattal szemben 
hiánypótlási felszólításra nem volt szükség. 
 
A fentiek alapján ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata szakmai és pénzügyi szempontból megfelelő, 
közbeszerzési és jogi szempontból érvényes. 

14678374243Garden Fasorfenntartó Kertészeti Szolgáltató Kft., Magyarország 1214 Budapest, II. Rákóczi 
Ferenc Út 324

Értékelésre kerülő képzett ár az ártáblázat szerint (nettó HUF): 50.064.035.- 
A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt dokumentumokat teljeskörűen tartalmazza. Az ajánlattal szemben 
hiánypótlási felszólításnak határidőben és teljeskörűen eleget tett. 
 
A fentiek alapján ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata szakmai és pénzügyi szempontból megfelelő, 
közbeszerzési és jogi szempontból érvényes. 

12252091241Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság., Magyarország 1139 
Budapest, Lomb 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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Fasor fenntartási feladatokRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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Értékelésre kerülő képzett ár az ártáblázat szerint (nettó HUF): 23.261.875.- 
A felhívásan és a közbeszerzési dokumentumokban előírt dokumentumokat teljeskörűen tartalmazza. Az ajánlattal szemben 
hiánypótlási felszólításnak határidőben és teljeskörűen eleget tett. 
 

12252091241Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság., Magyarország 1139 
Budapest, Lomb 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

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - Erzsébet téri és Károlyi park fák fenntartásaRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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 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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Értékelésre kerülő képzett ár az ártáblázat szerint (nettó HUF): 45.916.496.- 
Legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat.

14678374243Garden Fasorfenntartó Kertészeti Szolgáltató Kft., 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

Igen
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V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 

Garden Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató Kft. 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324. , 10353048-2-43, M/3. követelmény

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:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Értékelésre kerülő képzett ár az ártáblázat szerint (nettó HUF): 15.676.955.- 
Legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat.

14678374243Garden Fasorfenntartó Kertészeti Szolgáltató Kft., 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)

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:

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

Szöveges értékelés:

Garden Fasorfenntartó Kertészeti Szolgáltató Kft.

Szöveges értékelés:

Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Értékelésre kerülő képzett ár az ártáblázat szerint (nettó HUF): 15.676.955.- 
A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt dokumentumokat teljeskörűen tartalmazza. Az ajánlattal szemben 
hiánypótlási felszólításra nem volt szükség. 
 
Az ajánlat a rendelkezésre álló fedezet mértékére tekintettel megfelelő. A fentiek alapján ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére, ajánlata szakmai és pénzügyi szempontból megfelelő, közbeszerzési és jogi szempontból érvényes. 

14678374243Garden Fasorfenntartó Kertészeti Szolgáltató Kft., Magyarország 1214 Budapest, II. Rákóczi 
Ferenc Út 324

A fentiek alapján ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata szakmai és pénzügyi szempontból megfelelő, 
közbeszerzési és jogi szempontból érvényes. 

szállítási feladatok

Garden Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató Kft. 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324. , 10353048-2-43
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Értékelésre kerülő képzett ár az ártáblázat szerint (nettó HUF): 8.195.196.- 
A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt dokumentumokat teljeskörűen tartalmazza. Az ajánlattal szemben 
hiánypótlási felszólításra nem volt szükség. 
 

14678374243Garden Fasorfenntartó Kertészeti Szolgáltató Kft., 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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

3A szerződés száma:

3 - Balatoni fák fenntartásaRész száma, elnevezése:

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

A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt dokumentumokat nem tartalmazta teljeskörűen, és az ajánlattal 
szemben hiánypótlási felszólításra nem nyújtotta be a szükséges dokumentumokat, továbbá az ártáblázata értelmében nem az 
ajánlatkérő által meghatározott mennyiségre tett ajánlatot. 
 
1.        Ajánlattevő 2. részre benyújtott ajánlatában kapacitást nyújtó szervezetként feltüntetett Őszkorona Kft. székhelye nem 
egyezik meg a cégkivonatban szereplő adattal.  
2.        Ajánlattevő 2. részre benyújtott ajánlatában a Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról nevű 
dokumentumban, valamint a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában megtett nyilatkozatban a kapacitást nyújtó 
szervezetként feltüntetett Őszkorona Kft. székhelye nem egyezik meg a cégkivonatban szereplő adattal.  
3.        Az ajánlat nem tartalmazza az alkalmasság igazolásához megnevezett szakember önéletrajzát és végzettségét igazoló 
dokumentumokat. 
 
 
A fentiek alapján ajánlattevő alkalmassága a szerződés teljesítésére nem állapítható meg, ajánlata nem megfelelő, közbeszerzési 
és jogi szempontból érvénytelen. 
 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb
● Kbt. 73.§ (1) bekezdés d) pont: az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;

Érvénytelenítés jogcíme:

26793546243Győrffy Tree Expert Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1125 Budapest, Dániel Út 19-
23. E. II.em. 11.

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:

ajánlata kiválasztásának indokai:

Igen
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Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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 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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Értékelésre kerülő képzett ár az ártáblázat szerint (nettó HUF): 8.195.196.- 
Legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat.

14678374243Garden Fasorfenntartó Kertészeti Szolgáltató Kft., 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)

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:

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

Szöveges értékelés:

Garden Fasorfenntartó Kertészeti Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlat a rendelkezésre álló fedezet mértékére tekintettel megfelelő. A fentiek alapján ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére, ajánlata szakmai és pénzügyi szempontból megfelelő, közbeszerzési és jogi szempontból érvényes. 
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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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Értékelésre kerülő képzett ár az ártáblázat szerint (nettó HUF): 14.772.198.- 
Legalacsonyabb árat tartlamazó ajánlat.

29227682242Liz-May Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1153 Budapest, Bocskai Utca 118

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)

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:

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

Szöveges értékelés:

Liz-May Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Értékelésre kerülő képzett ár az ártáblázat szerint (nettó HUF): 14.772.198.- 
A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt dokumentumokat teljeskörűen tartalmazza. Az ajánlattal szemben 
hiánypótlási felszólításra nem volt szükség. 
 
Az ajánlat a rendelkezésre álló fedezet mértékére tekintettel nem megfelelő, ajánlatkérő a szükséges pótfedezetet biztosítja. A 
fentiek alapján ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata szakmai és pénzügyi szempontból megfelelő, 
közbeszerzési és jogi szempontból érvényes. 

29227682242Liz-May Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1153 Budapest, Bocskai Utca 118

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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

4A szerződés száma:

4 - Virágkosár és dézsa öntözésRész száma, elnevezése:

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

Igen
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

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:

A szerződéskötési moratórium nem alklamazandó a 3. és 4. rész vonatkozásában (egy ajánlat érkezett).

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2022.04.22Lejárata:2022.04.13Kezdete:

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:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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:

2022.04.12

2022.04.12
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