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IV. szakasz: Eljárás

II.szakasz: Tárgy

Kaszálási feladatok ellátása 2022-2024 években Göd Város Önkormányzata tulajdonában álló közterületeken az alábbi mennyiségben: 
 
        egység m2        alkalom/év        mennyiség m2 
Extenzív városi területek        108346        6        650076 
volt golfpálya teljes (sík+dombok)        345047        1        345047 
volt golfpálya sík területek        227675        1        227675 
volt golf beütőpálya (tervezett iskola)        16052        4        64208 
összesen/év        697120                1287006 
összesen/3 év        2091360                3861018 
 
Az ajánlatkérő egyedi megrendeléssel rendeli el a munkákat, melyet legfeljebb 30 naptári napon belül teljeskörűen el kell végezni.  
 
Feladat a fű, parlagfű, levágása, összegyűjtése, elszállítása. A kaszálék begyűjtéséről és elszállításról azonnal, de legkésőbb 5 naptári 
napon belül az ajánlattevő gondoskodik. A részletes feladatok és helyszínek a műszaki és mennyiségi leírásban és a szerződésben a 
kerülnek kifejtésre. 
 
Volt golfpálya területének kaszálása: a területi adottságoktól függően várhatóan kettő ill. négy alkalommal, a műszaki tartalomban 
részletezett módon, kézi és gépi kaszálással. A kaszálék begyűjtéséről és elszállításról, azonnal de legkésőbb 5 naptári napon belül az 
ajánlattevő gondoskodik. Az ajánlatkérő egyedi megrendeléssel rendeli el a munkákat, melyet legfeljebb 30 naptári napon belül 
teljeskörűen el kell végezni.  
 
A kaszálást igénylő területek egybefüggő nagyobb felületekből, épületek közötti kisebb tagolt területekből, meredek rézsűkből, és 
intenzív művelésű díszparkok gyepfelületeiből tevődnek össze. A különböző művelést igénylő vegetációnak köszönhetően, a 
gépparknak alkalmasnak kell lenni a lentebb felsorolt területek kaszálására. 
 
Ajánlattevő jó minőségű teljesítésre vállalkozik és ennek megfelelően teljesít. A munkavégzések ideje a munkaterületen: hétköznap 
reggel 7-órától 17-óráig, külterületen 6-órától napnyugtáig 19 óráig. Munkaszüneti napokon és Ünnepnapokon a volt golfpálya 
kivételével munka nem végezhető.  
 
A teljes összesített kézi és gépi kaszálással teljesítendő, várható megrendelés az extenzíven fenntartott területek és a volt golfpálya 
figyelembevételével: 3 861 018m2. A szerződéskötést követően ténylegesen teljesítendő mennyiség a tervezett mennyiségtől – 30 %-
kal eltérhet.  
 
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek csupán az ajánlattevők 
tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi 
kimutatásának.  
 
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
 
Ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (Info tv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 
2016/679 rendelete (GDPR) szerinti személyes adatkezelés is megvalósul. 
 
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatadás során a más adatkezelőktől (Ajánlattevőktől) származó személyes 
adatok kezelését Ajánlatkérő a honlapján elhelyezett adatkezelési tájékoztató(k) szerint végzi. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Kaszálási feladatok ellátása 2022-2024

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

Ajánlati ár összesen (nettó, HUF)        45 946 114 
Késedelmi kötbér mértéke HUF/naptári nap (10 000 Ft/nap és 50 000 Ft/nap között)        50 000 
Az ajánlattevő az ajánlatát a közbeszerzési dokumentumokban előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően, illetve a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglaltakkal összhangban nyújtotta be.  
Ajánlattevő által benyújtott igazolások alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és vele szemben kizáró ok nem áll fenn, 
ajánlata érvényes. 
Az ajánlattevő alkalmasságának indoklása:  
Ajánlattevő eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt közbeszerzés tárgya 

27065026241Happy Mia Solution Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1027 Budapest, Bem József 
Utca 6

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

6A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

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:

56A 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

Harmadik rész XVII. fejezet

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

Igen
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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

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.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár összesen (nettó, HUF)        45 946 114 
Késedelmi kötbér mértéke HUF/naptári nap (10 000 Ft/nap és 50 000 Ft/nap között)        50 000 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arány tartalmazó ajánlatot. Ajánlattevő az 
alkalmasságát igazolta. Ajánlattevő ajánlata érvényes, továbbá Ajánlattevő nem áll a felhívásban rögzített kizáró okok hatálya 
alatt.

27065026241Happy Mia Solution Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1027 Budapest, Bem József Utca 6

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 1. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül a fordított arányosítás képlete alapján jár el: 
Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 
pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan 
arányosan számolja ki a pontszámokat.  
A 2. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül az egyenes arányosítás képlete alapján jár el: 
Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 
pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja 
ki a pontszámokat.

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:

838Happy Mia Solution Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

(zöldfelület fenntartási munkák) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összességében meghaladja a 
35.000.000.- Ft összeget.  
Az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év során - az évek összességében vizsgálva – 
rendelkezik szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített legalább 2.500.000 nm mennyiségű (nagyságú) 
területen végzett zöldfelület fenntartási munkáka irányuló referenciával. 
Az ajánlattevő rendelkezik 20 02 01 EWC kódszámú, biológiailag lebomló hulladékra vonatkozó szállítási és gyűjtési 
tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi hatósági engedéllyel, melynek területi hatálya Pest megye területére kiterjed.
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

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:

2022.05.09Lejárata:2022.04.30Kezdete:

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:

Az Ajánlattevő ajánlatában nem nyújtotta be az M/2. alkalmassági feltétel igazolására szolgáló hatósági engedélyt. 
 
Az ajánlat bírálata során hiánypótlás kibocsátására került sor. Ajánlatkérő hiánypótlási felhívásban kérte az ajánlattevőt, hogy 
nyújtsa be a 20 02 01 EWC kódszámú, biológiailag lebomló hulladékra vonatkozó szállítási és gyűjtési tevékenység végzésére 
vonatkozó környezetvédelmi hatósági engedélyt, amelynek területi hatálya Pest megye területére kiterjed.  
 
Ajánlattevő a hiánypótlásában a kért hatósági engedélyt nem nyújtotta be. 
 
A Kbt. 71. § (6) bekezdése szerint: 
 
„(6)  Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. 
Nem köteles az ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az 
ajánlatban vagy a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági 
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, feltéve, hogy a közbeszerzési dokumentumokban feltüntette, hogy 
ilyen esetben nem - vagy csak az általa meghatározott korlátozással - rendel el újabb hiánypótlást. A korábban megjelölt hiány a 
későbbi hiánypótlás során már nem pótolható.” 
 
A Kbt. 71. § (10) bekezdése szerint: 
 
„(10) Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása az e §-ban foglaltaknak 
megfelel. A (3) vagy (8)-(9) bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását 
nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt lehet 
figyelembe venni az elbírálás során.” 
 
Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, mivel ajánlatában nem nyújtotta be az M/2. alkalmassági feltétel igazolására szolgáló hatósági 
engedélyt. Az érvénytelenség oka a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja, mert az ajánlattevő nem felel meg a szerződés 
teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, illetve nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést.

Érvénytelenség indoka:

● 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:

23345058207ZÖLDZÓNA PLUSZ Korlátolt felelősségű társaság, Magyarország 2423 Daruszentmiklós, Fő Utca 
189/A

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2022.04.29

2022.04.29
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

Az alábbi ajánlattevők ajánlatának bírálatára a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján nem került sor: 
XV Camion Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2131 Göd, Alagút Utca 16.; Adószám: 10307102-2-13) Ajánlati ár összesen 
(nettó, HUF) 53 323 194; Késedelmi kötbér mértéke HUF/naptári nap (10 000 Ft/nap és 50 000 Ft/nap között) 50 000 
GOLDEN GARDEN & HOUSE HOLDING Ingatlanközvetítő, Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1073 
Budapest, Erzsébet körút 17. 2. em. 7.; Adószám: 25456893-2-42) Ajánlati ár összesen (nettó, HUF) 51 760 613; Késedelmi kötbér 
mértéke HUF/naptári nap (10 000 Ft/nap és 50 000 Ft/nap között) 50 000 
Gyep-Mester Kertépítő és Szolgáltató Kft. (székhely: 1134 Budapest, Angyalföldi út 41.; Adószám: 13632740-2-41) Ajánlati ár 
összesen (nettó, HUF) 66 839 857,59; Késedelmi kötbér mértéke HUF/naptári nap (10 000 Ft/nap és 50 000 Ft/nap között) 30 000 
LIZIKO NN Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3214 Nagyréde, Petőfi Sándor utca 26.; Adószám: 28836328-2-10) 
Ajánlati ár összesen (nettó, HUF) 83 509 637; Késedelmi kötbér mértéke HUF/naptári nap (10 000 Ft/nap és 50 000 Ft/nap között) 50 
000

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:
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