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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:299565-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Vác: Parkfenntartási szolgáltatások
2017/S 145-299565

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
AK15676
Köztársaság út 34.
Vác
2600
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szlama Ágnes
Telefon:  +36 27510106
E-mail: szlama.agnes@vacholding.hu 
Fax:  +36 27510108
NUTS-kód: HU120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vacholding.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.vacholding.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.vacholding.hu/index.php/home/kozerdeku-adatok-2/117-kozbeszerzes/130-2017-2
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Ész-Ker Kft.
Pasaréti út 83.
Budapest
1026
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bálint Adrienn
Telefon:  +36 17888931
E-mail: eszker@eszker.eu 
Fax:  +36 17896943
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vacholding.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.vacholding.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:

mailto:szlama.agnes@vacholding.hu
http://www.vacholding.hu
http://www.vacholding.hu
http://www.vacholding.hu/index.php/home/kozerdeku-adatok-2/117-kozbeszerzes/130-2017-2
mailto:eszker@eszker.eu
http://www.vacholding.hu
http://www.vacholding.hu
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Ész-Ker Kft.
Pasaréti út 83.
Budapest
1026
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bálint Adrienn
Telefon:  +36 17888931
E-mail: eszker@eszker.eu 
Fax:  +36 17896943
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vacholding.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.vacholding.hu

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság

I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Vállalkozási keretszerződés egyes városüzemeltetési feladatok ellátására és zöldfelületek integrált térképkezelő
szoftverrel történő felmérésére.

II.1.2) Fő CPV-kód
77313000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés egyes városüzemeltetési feladatok ellátására és zöldfelületek integrált térképkezelő
szoftverrel történő felmérésére.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 750 000 000.00 HUF

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
77300000
77310000
50870000
45211360
45233141
90610000
71354300

mailto:eszker@eszker.eu
http://www.vacholding.hu
http://www.vacholding.hu
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II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120
A teljesítés fő helyszíne:
Vác közigazgatási területe.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zöldterület gazdálkodási feladatok:
— meglévő parkok fenntartása: 810 000 m2,
— gondozásba nem vett területek kötelező kaszálása: 250 000 m2,
— Utak padkáinak kaszálása 32 000 m2,
— Utcai fasorok fenntartása, növényvédelem, faápolási munkák: 4 000 db,
— Parkokba kihelyezett lakossági szemét elszállítása: 3m3/nap,
— Játszóterek karbantartása: 31 db játszótéren 155 db játszóeszköz,
— Egy- és kétnyári növények kiültetése és gondozási munkái 60 000- db,
— Öntözőrendszerek üzemeltetése: 4 db,
— Szökőkutak fenntartása: 2 db.
Nyílt vízelvezető árkok fenntartása: 77 000 fm.
Utak karbantartása:
— burkolt utakon: 95 km,
— kerékpárutakon:14 km,
— földutakon: 118 km.
Útburkolati jelek festése:
— kézi jel: 600 m2,
— gépi jel:300 m2.
Közterület tisztítási feladatok:
— gépi úttisztítás: 95 km (kb. 600 munkaóra)
— téli hótakarítás, síkosságmentesítés: 140 km útszakaszon.
Zöldfelületek fejlesztése:10 000 m2:
— 800 000 m2 zöldterület felmérése köz-, ill. zöldfelületek integrált térképkezelő szoftverrel,
— Aszfalt burkolat felújítása 500 m2,
— Térkő burkolat 8 cm vtg. 2 000 m2,
— 6 cm vtg. 1 000 m2,
— Ckt beton 800 m3,
— Csatorna bekötések 200 fm,
— Füves stadion futballpálya fenntartása 16 000 m2,
— Műfüves stadion futballpálya fenntartása 13 200 m2.
Jelen eljárás keretösszege nettó 1 750 000 000 HUF 4 évre vonatkozóan. A keretösszeg 20 % negatív opciót
tartalmaz, azaz ajánlatkérő lehívási kötelezettsége a teljes keretösszeg 80 %-ára terjed ki.
Egyenértékűség: ahol meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás van, ott abban az esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is
érteni kell. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§).

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kaszálási feladatoknak a megrendeléstől számított kezdése (óra) / Súlyszám: 10



HL/S S145
01/08/2017
299565-2017-HU

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 4 / 11

01/08/2017 S145
http://ted.europa.eu/TED

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

4 / 11

Minőségi kritérium - Név: Hótakarítási-és síkosságmentesítési munkák esetén a reagálási idő (percekben
megadva) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A munkák elvégzése során keletkezett zöldhulladék elszállítása (óra) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Az M2) alkalmassági minimumkövetelmény aa) pontja szerinti szakember
alkalmassági követelményekhez képest többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Az M2) alkalmassági minimumkövetelmény ab) pontja szerinti szakember
alkalmassági követelményekhez képest többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 750 000 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
A felhívás II.2.4. pontjában megadott keretösszeg 20 % negatív opciót tartalmaz, azaz ajánlatkérő lehívási
kötelezettsége a teljes keretösszeg 80 %-ára terjed ki.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 62. § (1)-
(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Öntisztázás: a Kbt. 64. §-a alapján.
Igazolás:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második
Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének
megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban EEKD) benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az igazolások benyújtására a 321./2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. § alkalmazandóak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8)
bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a
rendelet III. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya
alá.
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A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az
V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való
szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot tárgyi eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni, így
az nem lehet korábbi az ajánlati felhívás feladásának napjánál.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bek. b) pontja alapján Ajánlatkérő
szerződés teljesítésére való alkalmasság igazolásához előírja, hogy mutassa be a 20 02 01 EWC kódszámú
biológiailag lebomló hulladékra és a 20 02 02 EWC kódszámú talaj és kövek hulladékra, 20 03 03 EWC
kódszámú úttisztításból származó maradék hulladékra vonatkozó gyűjtési és szállítási tevékenységre
vonatkozó környezetvédelmi hatósági engedélyt/engedélyeket.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szerződés teljesítéséhez nem rendelkezik 20 02 01 EWC kódszámú
biológiailag lebomló hulladékra és a 20 02 02 EWC kódszámú talaj és kövek hulladékra, 20 03 03 EWC
kódszámú úttisztításból származó maradék hulladékra vonatkozó gyűjtési és szállítási tevékenységre
vonatkozó környezetvédelmi hatósági engedéllyel.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési
eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását
kéri.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69.§ (4)-(8) bekezdése
alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek
a IV. fejezetben megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
P.1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevő csatolja saját vagy
jogelődjének eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli
jogszabályok szerinti beszámolójának egyszerű másolatát (kiegészítő melléklet nélkül), ha a gazdasági
szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét és könyvvizsgálói záradékát (amennyiben
az kötelező) Később létrejött gazdasági szereplő esetében a működésének ideje alatt a közbeszerzés
tárgyából (városüzemeltetési feladatok) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló
nyilatkozatát. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy erről
szóló nyilatkozatát. A céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem
szükséges.
Fenti pontok esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés is irányadó).
P.2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből a közbeszerzés tárgyából
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(városüzemeltetési feladatok) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű
nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P.3) 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. d) pontja alapján ajánlattevő csatolja az üzleti tevékenysége
során okozott kár megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosítási kötvény másolatát. Amennyiben a biztosítási
kötvényből nem állapítható meg a felelősségbiztosítás érvényessége, fedezetigazolás csatolása is szükséges,
mely a biztosítási díj befizetését (a biztosítás díj rendezettségét) is igazolja.
Az alkalmassági előírásra a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdései is irányadóak.
Az alkalmassági minimumkövetelmények esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt.
69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyeknek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak
a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Kapacitást nyújtó szervezet bevonása a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján.
Amennyiben ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek szerinti alkalmasságát más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva igazolta, akkor a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt.
65. § (8) bekezdés szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy
hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az adózott eredménye az előző 3 lezárt üzleti évben egynél több esetben
negatív volt. Később létrejött gazdasági szereplő esetében működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
(városüzemeltetési feladatok) származó árbevétele nem éri el a nettó 500 000 000 HUF-ot.
P.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (városüzemeltetési feladatok) általános forgalmi adó nélkül
számított együttes nettó árbevétele nem éri el az 500 000 000 HUF értéket.
P.3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattétel időpontjában nem rendelkezik az okozott kár megtérítésére
vonatkozó minimum 50 000 000 HUF/év és 10 000 000 HUF/kár értékben szakmai felelősségbiztosítással.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési
eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását
kéri.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69.§ (4)-(8) bekezdése
alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek
a IV. fejezetben megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
M.1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont alapján Ajánlattevő csatolja az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap jelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti
szolgáltatásból származó referenciáit 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdés szerint.
A referencianyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak a következőket kell tartalmaznia:
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— a teljesítés ideje (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával),
— szerződést kötő másik fél megnevezése,
— szerződés tárgya, megnevezése,
— mennyisége,
— saját teljesítés arányát %-ban,
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történet-e.
M.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván
vonni a teljesítésbe. Csatolandók a képzettség igazolására, valamint a szakmai gyakorlat ismertetésére
szolgáló dokumentumok (saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, képzettséget igazoló dokumentumok) valamint
a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata. Az önéletrajzban a szakmai gyakorlati időt havi bontásban kell
bemutatni, részletezni.
M.3) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre
álló -üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú- eszközök, berendezések, műszaki felszereltség leírása –
melyből megállapítható az alkalmasságnak való megfelelés. A géppark tulajdonának igazolása saját tulajdonú
gépek esetén:
— tárgyi eszköz leltár, vagy könyvvizsgálói záradékkal ellátott lista a gépek felsorolásával,
— nem saját tulajdonú gépek esetén: a használati jogosultságot megalapozó szerződés üzleti titokkal nem
érintett releváns részének másolati példánya.
A forgalmi engedélyhez kötött gépek esetén szükséges az ajánlathoz csatolni a forgalmi engedély másolati
példányát.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Kapacitást nyújtó szervezet bevonása a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 36 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal:
a) min 1 db, befejezett vagy folyamatban lévő, de min.24 hónapon keresztül folyamatosan teljesített
városüzemeltetési feladatokról szóló, legfeljebb 3 darab szerződésből származó, összesen 1 350 000 m2
ellátandó területen végzett referenciával. A bemutatott referencia (legfeljebb 3 szerződésből) minimálisan
tartalmazza az alábbi feladatokat:
— kaszálást,
— egy-és kétnyári növények kiültetése és gondozási munkát,
— utcai fasorok ápolási munkát,
— utak karbantartását,
— aszfaltburkolat felújítási munkát,
— növényvédelmi munkát,
— játszótér karbantartási munkát,
— nyílt vízelvezető árkok fenntartási munkáit,
— öntözőrendszer üzemeltetését,
— szökőkút karbantartását,
— téli síkosságmentesítési munkát;
b) min 1 db, befejezett vagy folyamatban lévő legalább 400 óra gépi úttisztításról szóló referenciával;
c) min 1 db, befejezett vagy folyamatban lévő, legfeljebb 2 darab szerződésből származó, legalább 10 000 m2
területen teljesített füves és/ vagy műfüves stadion futballpálya fenntartásáról szóló referenciával;
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d) sor és/vagy parkfa integrált térképkezelő szoftverrel történő szakmai felméréséről szóló referenciával, amely
legalább 2 000 db sor és/vagy parkfa felmérésére vonatkozott.
M2) Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az alábbi követelményeknek megfelelő, a
teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
aa) 1 fő szakirányú kertészmérnök vagy agrármérnök főiskolai vagy egyetemi képzésen szerzett
szakképzettséggel rendelkező szakember, aki legalább 36 hónap parkfenntartási gyakorlattal rendelkezik;
ab) 1 fő szakirányú kertészmérnök vagy agrármérnök főiskolai vagy egyetemi képzésen szerzett
szakképzettséggel rendelkező szakember, aki legalább 36 hónap parkfenntartási gyakorlattal rendelkezik;
b) 3 fő szakirányú kertész vagy dísznövénykertész középfokú képzésen szerzett szakképzettséggel rendelkező
szakember, akik külön-külön legalább 36 hónap kertészeti szakmai gyakorlattal rendelkeznek;
c) 1 fő, szakirányú kertész vagy dísznövénykertész középfokú képzésen szerzett szakképzettséggel rendelkező
szakember, aki legalább 12 hónap parkfák és/vagy sorfák felmérési gyakorlattal rendelkezik;
d) 1 fő, legalább 3 éves fakitermelési gyakorlattal rendelkező fakitermelői képesítésű motoros fűrész kezelő.
Egy szakember legfeljebb 2 pozícióra jelölhető.
M3) Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az alábbi műszaki felszereltséggel:
a) legalább 1 db, legalább 20 000 m2/nap teljesítményű, és legalább 180 cm vágószélességű önjáró fűnyíróval;
b) legalább 1 db, legalább 25 000 m2/nap teljesítményű önjáró vagy vontatott lomb-és kaszálékfelszedővel;
b) legalább 2 db motoros szegély- és bozótvágóval;
c) legalább 2 db motorfűrésszel;
d) legalább 1 db, 1 m3-es öntözőtartállyal felszerelt tehergépkocsival;
e) legalább 1 db, min. 20 m emelőmagasságú kosaras gépjárművel;
f) legalább 1 db, min 10 érzékelős akusztikus favizsgáló műszerrel;
g) 1 db legalább 25 kW teljesítményű, 120-180 cm állítható munkaszélességű, minimum 1 000 liter űrtartalmú
gyűjtőtartállyal, és minimum 100 liter űrtartalmú víztartállyal, magasnyomású járdamosó rendszerrel, gumi éllel
ellátott hótolólappal felszerelt járda takarítógéppel;
h) 1 db legalább 3 m szélességű tolólappal, és legalább 4 m3-es só kiszórására is alkalmas szóró tartállyal
felszerelt tehergépjárművel.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
AK a vállalkozási keretszerződés 2. sz. mell. (egységárgyújtemény) szerinti egységárak alapján rendeli meg
az elvégzendő munkákat. A nyertes ajánlattevő a megrendelések alapján jogosult – a havi teljesítést követően
– részszámlát kiállítani. A Kbt. 131. § (2) bekezdés alapján – a közbeszerzési eljárás során alkalmazott
értékelési szempontra tekintettel – a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek, a vállalkozói díj
részletezését, az egységárakat, ezen szerződés 2. sz. mell. tartalmazza.
Késedelmi kötbér: az adott megrendelésre jutó összeg 1 %-a/késedelemmel érintett nap vagy amennyiben az
adott megrendelésre értelmezhető: 1 %/késedelmes óra.
Meghiúsulási kötbér: 15 %, alapja: a teljes keretösszeg.
Megrendelés meghiúsulási kötbér: az adott megrendelésben szereplő munkák után számított nettó ellenérték
20 % -a.
AK előleget nem fizet.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
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III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/09/2017
Helyi idő: 11:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 05/09/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:
ÉSZ-KER Kft. 1026 Budapest, Pasaréti út 83. Tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a
Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1. Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére (ajánlati
nyilatkozat). Az ajánlat egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt
példányát kell tartalmaznia.
3. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a közbeszerzési dokumentumokkal egyetemben
rendelkezésre bocsátott egységárgyűjteményt árazott formában, szerkeszthető (EXCEL) formátumban is.
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4. Részajánlattétel nem biztosított, figyelemmel a feladat összetettségére, az elvégzendő munkák egymásra
épülésére, folyamatos rendelkezésre állásra és fenntartási kötelezettségre, valamint Ajánlatkérő egy szerződés
keretében tudja hatékonyan megrendelni az egyes aktuális munkákat. A munkák szerves egységet képeznek
és nincs olyan munkarész, amely ebből a struktúrából kiemelhető lenne. Bármely munkarész kiemelése esetén
a Városfejlesztő Szolgáltató Kft. gazdasági és minőségi érdekei hatékonysági szempontok miatt sérülnének.
5. Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban
történő feltüntetését.
6. A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása,
az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát ajánlata
részeként benyújtani.
7. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.
8. Az ajánlat benyújtás módjának és formai előírásainak részletes szabályozását a közbeszerzési
dokumentumok 2. Kötet 5.5. pontja tartalmazza.
9. Irányadó jog: a jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
10. Aláírás igazolása: A közbeszerzési dokumentumok 2. Kötet 13. pontja szerint szabályozva.
11. Projekttársaság: Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők
vonatkozásában. [Kbt. 35. § (9) bekezdés]
12. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak
megfelelően biztosítja.
13. Ajánlatkérő az előírt alkalmassági követelményeket a hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
14. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
15. Ajánlatkérő előírja, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő rendelkezzen ISO 9001
minőségirányítási és ISO 14001 környezetirányítási rendszerrel. Ajánlattevőnek ezen rendszerekről ajánlatában
nyilatkozatot kell benyújtania. Ennek az előírásnak közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
16. FAKSZ: Szabó József (lajstromszáma: 00480).
17. Az értékelésnél a pontszámok kiszámítása során ajánlatkérő a következő módszereket alkalmazza:
1-4. értékelési szempont: fordított arányosítás, 5-6. értékelési szempont: egyenes arányosítás. Az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

mailto:dontobizottsag@kt.hu


HL/S S145
01/08/2017
299565-2017-HU

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 11 / 11

01/08/2017 S145
http://ted.europa.eu/TED

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

11 / 11

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
28/07/2017

mailto:dontobizottsag@kt.hu

