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I. szakasz: Ajánlatkérő

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.felsoors.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 87787258Fax:Telefon:E-mail:

polgármesterKapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.alsoors.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 87447192Fax:Telefon:E-mail:

intézményvezetőKapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Alsóörs Község ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Alsóörs-Felsőörs kerékpárút zöldterület-rendezés 2Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000871642022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Alsóörs Község Önkormányzata 15734013219

Endrődi Sándor Utca 49

Alsóörs HU213 8226

Pandur Ferenc

hivatal@alsoors.hu +36 87447192

Igen

Felsőörs község Önkormányzata 15734116219

Szabadság 2

Felsőörs HU213 8227

Szabó Balázs

onkormanyzat@felsoors.hu +36 87787258

Nem

Asbóth-Tóth Krisztina egyéni vállalkozó 68516598139
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II.szakasz: Tárgy

"Kerékpárút építése Alsóörs és Felsőörs községek területén" elnevezésű, TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00020 azonosító számú projekt 
keretén belül zöldterület-rendezési munkák elvégzése az alábbi főbb, tájékoztató jellegű mennyiséggel:

1. RÉSZ: Zöldterület-rendezés, Növénytelepítés 1.
- Alsóörsön: 
3 db támlás pad beszerzése, elhelyezése
6 db kétszer iskolázott sorfa beszerzése, ültetése
3 m3 termőföld csere/javítás
- Felsőörsön:
1 db kerékpárbarát támasz beszerzése, elhelyezése
145 db kétszer iskolázott sorfa beszerzése, ültetése
5 m3 termőföld csere/javítás
80 db konténeres cserje beszerzése, ültetése

2. RÉSZ: Csereerdősítés, erdőtelepítés
- Felsőörsön:
0,51 ha terület- és talajelőkészítés, ápolás, növényvédelem
2250 db csemete ültetés pásztában
2000 db cser csemete 2 éves magágyi ültetés
125 db vadkörte csemete 2 éves magágyi ültetés
125 db mezei juhar csemete 2 éves magágyi ültetés
360 m paneles vadkárelhárító kerítés építése, karbantartása,
ezen belül opcionális a kerítés gyomirtózása 360 m hosszban

3. RÉSZ: Zöldterület-rendezés, Növénytelepítés 2.
- Felsőörsön:
1 db kültéri ivókút beszerzése, elhelyezése
5 db kerékpárbarát támasz beszerzése, elhelyezése
3 db kültéri bútorgarnitúra szett beszerzése, elhelyezése
138 db kétszer iskolázott sorfa beszerzése, ültetése
5 m3 termőföld csere/javítás
73 db konténeres örökzöld beszerzése, ültetése
542 db konténeres cserje beszerzése, ültetése

 A részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki fejezetben találhatók.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Alsóörs-Felsőörs kerékpárút zöldterület-rendezés 2

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 88795516Fax:+36 88795516Telefon:E-mail:

FAKSzKapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím: Hóvirág Utca 10.

Balatonalmádi HU213 8220

Asbóth-Tóth Krisztina

asboth.toth.krisztina@outlook.hu



EKR000871642022

V.szakasz: Az eljárás eredménye

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Zöldterület-rendezés, növénytelepítés 1.Rész száma, elnevezése:

V. 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:

14821/2022A 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

3. rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

Igen



EKR000871642022

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

az ellenszolgáltatás összege: nettó 19 407 250,- Ft.
ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlat ebben az ajánlati részben.

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 valamennyi 
részszempont esetében:
alsó határa: 0 pont
felső határa: 10 pont
0 pont a legrosszabb, 10 pont a legjobb érték.
1. részszempontnál:
Ajánlatkérő relatív értékelési módszerrel – az arányosítás módszerével – állapítja meg az adott ajánlat adott vizsgálati elemére kapott 
pontszámát.
Egyenes arányosítás. A legjobb, a mind közül legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat kapja a maximum pontszámot, míg a többi 
ajánlat pontszáma egyenes arányosítással kerül meghatározásra az alábbiak szerint:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
P= (Avizsgált / Alegjobb) * (Pmax − Pmin) + Pmin
Az 1. részszempont esetében az ajánlati elemek legkedvezőbb szintje, melyre és melynél kedvezőbb megajánlásra a maximum 
pontszámot kapja az ajánlattevő: 24 hónap.
2. részszempontnál:
Ajánlatkérő relatív értékelési módszerrel – az arányosítás módszerével – állapítja meg az adott ajánlat adott vizsgálati
elemére kapott pontszámát.
Fordított arányosítás. A legjobb, a mind közül a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat kapja a maximum pontszámot, míg a többi 
ajánlat pontszáma fordított arányosítással kerül meghatározásra az alábbiak szerint:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
P= (Alegjobb / Avizsgált) * (Pmax - Pmin) + Pmin
Ajánlatkérő az értékelést két tizedes jegyig a kerekítés szabályainak megfelelően végzi el.

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:

Szöveges értékelés:

900.00Garden Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indokolása: Ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint 
a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt nem áll.
Ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
1. Többletjótállás vállalásának mértéke az előírt 12 hónap jótállási időn túl (hó): 0
2. Nettó ajánlati ár (HUF): 19 407 250,-
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V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

A 2. ajánlati részben nem nyújtottak be ajánlatot, ezért ezen ajánlati rész tekintetében a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontjának 
rendelkezése alapján eredménytelen az eljárás.

● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].

Az eljárás eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - Csereerdősítés, erdőtelepítésRész száma, elnevezése:

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

Ajánlattevő ajánlata nem megfelelő, ezért ajánlata érvénytelennek minősül a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, tekintettel 
arra, hogy az 1. ajánlati részre benyújtott árazott költségvetése hiányos, azaz nem teljeskörű: nem tartalmazza a IV.1. Műszaki 
leírás_1. rész elnevezésű, közbeszerzési dokumentumban kiadott Árazatlan költségvetés 1. rész_Felsőörs című költségvetési 
kiírás beárazott tételeit (11 db).

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

Érvénytelenítés jogcíme:

23937039219CSA-TA AGROPARTNER KFT., Magyarország 8500 Pápa, Szladik János Utca 26 Hársfa 42.

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

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:

öntözés

nem ismert

Nem
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Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi 
részszempont esetében:
alsó határa: 0 pont
felső határa: 10 pont

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:

Szöveges értékelés:

900.00Garden Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indokolása: Ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint 
a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt nem áll.
Ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
1. Többletjótállás vállalásának mértéke az előírt 12 hónap jótállási időn túl (hó): 0
2. Nettó ajánlati ár (HUF): 24 798 800,-

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

3 - Zöldterület-rendezés, növénytelepítés 2.Rész száma, elnevezése:

V.1.5) 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 és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Igen



EKR000871642022

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

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:

az ellenszolgáltatás összege: nettó 24 798 800,- Ft.
ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlat ebben az ajánlati részben.

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)

0 pont a legrosszabb, 10 pont a legjobb érték.
1. részszempontnál:
Ajánlatkérő relatív értékelési módszerrel – az arányosítás módszerével – állapítja meg az adott ajánlat adott vizsgálati elemére kapott 
pontszámát.
Egyenes arányosítás. A legjobb, a mind közül legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat kapja a maximum pontszámot, míg a többi 
ajánlat pontszáma egyenes arányosítással kerül meghatározásra az alábbiak szerint:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
P= (Avizsgált / Alegjobb) * (Pmax − Pmin) + Pmin
Az 1. részszempont esetében az ajánlati elemek legkedvezőbb szintje, melyre és melynél kedvezőbb megajánlásra a maximum 
pontszámot kapja az ajánlattevő: 24 hónap.
2. részszempontnál:
Ajánlatkérő relatív értékelési módszerrel – az arányosítás módszerével – állapítja meg az adott ajánlat adott vizsgálati
elemére kapott pontszámát.
Fordított arányosítás. A legjobb, a mind közül a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat kapja a maximum pontszámot, míg a többi 
ajánlat pontszáma fordított arányosítással kerül meghatározásra az alábbiak szerint:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
P= (Alegjobb / Avizsgált) * (Pmax - Pmin) + Pmin
Ajánlatkérő az értékelést két tizedes jegyig a kerekítés szabályainak megfelelően végzi el.

öntözés

nem ismert



EKR000871642022

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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2022.09.04Lejárata:2022.08.26Kezdete:

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 ajánlata nem megfelelő, ezért ajánlata érvénytelennek minősül a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, tekintettel 
arra, hogy a 3. ajánlati részre benyújtott árazott költségvetése nem a IV.3. Műszaki leírás_3. rész elnevezésű, közbeszerzési 
dokumentumban kiadott Árazatlan költségvetés 3. rész_Felsőörs című költségvetési kiírás tételeit (25 db) tartalmazza, hanem az 
1. ajánlati rész egyes tételeinek beárazását.

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

Érvénytelenítés jogcíme:

23937039219CSA-TA AGROPARTNER KFT., Magyarország 8500 Pápa, Szladik János Utca 26 Hársfa 42.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2022.08.25

2022.08.25
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