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Tisztelt Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag!

1. Tenyalias es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek 
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaga 2/2022. (I. 10.) szamu hatarozataban ugy dontott, hogy 
meginditja a „Budapest Fovaros VIII. keriiletenek teriileten az dnkormanyzat 
tulajdonaban allo es a JGK Zrt. fenntartasaban es kezeleseben levo kozteruleti 
zoldteruletek fenntartasa” targyu kozbeszerzesi eljarast. Az eljaras kereteben:

Budapest VIII. keriilet Jdzsefvaros kozigazgatasi hatarain beliil a Jozsefvarosi onkormanyzat 
tulajdonaban allo es a JGK Zrt. fenntartasaban es kezeleseben levo zoldfeliiletek kerteszeti 
fenntartasara, ezek kiegeszito parki, kerteszeti, parkepitesi munkalataira vonatkozd 
kozbeszerzesi eljaras meginditasa tortent meg. A Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. (a 
tovabbiakban: JGK Zrt.) keszitette eld a kozbeszerzesi dokumentacio reszet kepezo muszaki 
dokumentacidt. A JGK Zrt. altal keszitett dokumentaciok alapjan keriilt meghatarozasra a 
becsiilt ertek.

A kozbeszerzesi eljaras becsiilt erteke a korabbi azonos tartalmu szerzodes 
figyelembevetelevel netto 663 000 000 Ft. A szerzodes idotartama a szerzodes mindket Fei 
altali alairasa napjatol 2025. marcius 31. napjaig tarto idoszak.

Az eljaras 6 reszben, reszajanlattetel lehetosegenek biztositasaval keriil lebonyolitasra.

A kozbeszerzesi eljaras fedezetekent a Kepviselo Testiilet 586/2021.(X.28.) hatarozata szerint 
netto 663 000 000 Ft + Afa, azaz brutto 842 010 000 Ft osszeg biztositott. A rendelkezesre 
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allo informaciok alapjan a Kbt. Masodik resz 81.§ (1) bekezdes szerinti nyilt eljaras 
lefolytatasara volt szukseg.
Eljarasi cselekmenyek:

A kozbeszerzesi eljaras az Elektronikus Kozbeszerzesi Rendszeren (tovabbiakban: EKR) 
keresztiil keriilt meginditasra. Az eljaras azonositoszama: EKR000039622022

A kozbeszerzesi eljarast megindito felhivas 2022. februar 7-en keriilt feladasra a 
Kozbeszerzesi Hatosag al tai az Europai Unios Hivatalos Lapjaban (TED) torteno kozzetetel 
celjabol.

Az eljarast megindito hirdetmeny 2022. februar 11-en jelent meg a TED intemetes feliileten 
2022/S 030-075891 azonositoszamon.

Az ajanlatteteli hataridd 2022. marcius 9. 16:00 oraban keriilt meghatarozasra.

Az ajanlatteteli felhivasban eloirt hatariddig 20 darab ajanlat erkezett.

Ajanlatkero 2022. j uni us 7-ig kiteijesztette az ajanlati kotottseget figyelemmel arra, hogy az 
ajanlatok biralata varhatoan elhuzodik. Az errol szolo tajekoztatast Ajanlatkero 2022. aprilis 
1-en ktildte meg az Ajanlattevdknek. Ajanlattevdknek 2022. aprilis 8. 16:00-ig volt 
lehetoseguk nyilatkozni ajanlati kotottsegiik fenntartasarol. A fent megjelolt hatariddig 
egyetlen Ajanlattevo sem nyujtott be nyilatkozatot, igy a Kbt. 70. § (2) bekezdese ertelmeben 
valamennyi Ajanlattevo fenntartja ajanlatat a tajekoztatasban meghatarozott idopontig, 
azaz 2022. junius 7-ig.

Ajanlatkero - figyelemmel a 2022. aprilis 12-ig jovahagyott biralobizottsagi jegyzokonyvben 
foglaltakra - 2022. aprilis 12-en megkuldte Ajanlattevok reszere a hianypotlasi felszdlitast, 
felvilagositas kerest, arindoklas kerest. ( 2. szamu melleklet ) A fenti felszdlitasokban 
foglaltak teljesitesere Ajanlattevdknek 2022. aprilis 20. 12:00-ig volt lehetosege.

A Vinifera Kft. 2022. aprilis 20-an valamennyi megpalyazott resz eseteben visszavonta 
ajanlatat, valamint az EKR-en keresztiil nem nyujtotta be a fent megjelolt hatariddig 
felvilagositasat. A ceg emailben kiildott egy levelet, amelyben igyekezett megmagyarazni, 
hogy a referenciakat nem a ceg, hanem az ott dolgozo szakemberek valositottak meg, es 
felreertette a jogszabalyt, azt hitte, hogy ezaltal ezek a munkak a ceg referenciaikent is 
bemutathatok. Ezen nyilatkozatat az eljaras soran nem vehetjiik figyelembe (mivel nem az 
EKR-ben kiildte meg a nyilatkozatot), egyuttal az ajanlat visszavonasaval a kerdes 
irrelevanssa is valt.

A hianypotlasok nyoman a Biraldbizottsag az alabbi megallapitasok tette:

1. resz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Felelossegu 
Tarsasag
Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest Barazda Utca 42.
Ajanlattevo nem teljesitette a fent meghatarozott idopontig a hianypotlasi felszdlitasban 
foglaltakat, azaz a targyi resz kapcsan:

• Ajanlattevo a ,,Gazdasagi szereplokre vonatkozo informaciok"' elnevezesu 
elektronikus urlapon nem tiintette fel Zs. E. B. sziiletesi idejet es szuletesi helyet.



• Ajanlattevo a Kbt. 66. § (6) bekezdes b) pontja szerinti urlapon nem jelolte meg, az 
igenybe kivant alvallalkozo nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon 
reszeit (tevekenysegeit) amellyel osszefuggesben alvallalkozot kivan igenybe venni.

• Ajanlattevo az ajanlat reszekent benyujtotta a ,,Gepek_nyilatkozat.pdf elnevezesu 
nyilatkozatat, amelyben megadta a szerzodes teljesitese soran alkalmazni kivant gepek 
tipusait, azoknak a muszaki specifikaciojat azonban nem tartalmazza az ajanlat.

• Ajanlattevo nem nyujtotta be Zs. E. B. alairasi cimpeldanyat vagy a Ctv. 9. §-a szerinti 
alairasi mintajat. Figyelemmel arra, hogy ajanlattevo a 6. reszben benyujtott 
ajanlataban benyujtotta az alairasi cimpeldanyat az ajanlatot alaird szemely 
vonatkozasaban, ezert ezen hianyossag nem idezheti eld az ajanlat ervenytelenseget.

• A „Gepek_nyilatkozat.pdf elnevezesu nyilatkozatban a funyirotraktor 
vonatkozasaban nem adta meg Ajanlattevo a funyirotraktor puttony meretet es a loerd 
erteket.

Ajanlattevo neve: Garden Kerteszeti es Erdeszeti Szolgaltato Korlatolt Feleldssegu 
Tarsasag
Ajanlattevo szekhelye: 1214 Budapest, H. Rakoczi Ferenc ut 324.
Ajanlattevo megfelelden teljesitette az 1. resz kapcsan a hianypotlasi felszolitasban 
foglaltakat.

Ajanlattevo neve: ZOFE Zoldterulet-fenntarto es Fejleszto Korlatolt Feleldssegu 
Tarsasag
Ajanlattevo szekhelye: 1119 Budapest, Andor utca 47-49. 3. em.
Ajanlattevo a hianypdtlas 1. es 2. pontjaban foglaltakat megfelelden teljesitette, ugyanakkor 
az alabbiakban reszletezettek alapjan Ajanlattevo modositotta megajanlasat a benyujtott 
hianypotlasaban a felolvasdlapon a 3. ertekelesi reszszempont vonatkozasaban.

2. resz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkdpito Korlatolt Feleldssegu 
Tarsasag
Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest, Barazda utca 42
Ajanlattevo nem teljesitette a fent meghatarozott idopontig a hianypotlasi felszolitasban 
foglaltakat, azaz a targyi resz kapcsan:

• Ajanlattevo a „Gazdasdgi szereplokre vonatkozd informdciolG elnevezesu 
elektronikus urlapon nem tuntette fel Zs. E. B. szuletesi idejet es sziiletesi helyet.

• Ajanlattevo Zs. E. B. lakohelyenek iranyitoszamat nem javitotta a hatalyos 
cegkivonatba foglaltaknak megfelelden.

• Ajanlattevo ajanlata reszekent benyujtotta a Kbt. 65. § (7) bekezdes szerinti 
nyilatkozatat, amelyben ugy nyilatkozott, hogy igenybe kivan venni kapacitast nyujto 
szervezetet, azonban nem jelolte meg a szervezet nevet es szekhelyet, valamint azt, 
hogy mely alkalmassagi kbvetelmeny kapcsan kivan igenybe venni kapacitast nyujto 
szervezetet. Nem nyujtotta be tovabba a kapacitast nyujto szervezet EEKD-jat, es a 
kapacitast nyujto szervezet es Ajanlattevo kozott letrejott Kbt. 65. § (7) bekezdes 
szerinti elozetes megallapodast, es a kapacitast nyujto szervezetet kepviselo szemely 
alairasi cimpeldanyat vagy a Ctv. 9. §-a szerinti alairasi mintajat sem. Figyelemmel 
arra, hogy ajanlattevo a 6. reszben benyujtott ajanlataban benyujtotta az alairasi 
cimpeldanyat az ajanlatot alaird szemely vonatkozasaban, ezert ezen hianyossag nem 
idezheti eld az ajanlat ervenytelenseget.

• Ajanlattevo a Kbt. 66. § (6) bekezdes b) pontja szerinti urlapon nem jelolte meg, az 
igenybe kivant alvallalkozo nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon 
reszeit (tevekenysegeit) amellyel osszefuggesben alvallalkozot kivan igenybe venni.



• Ajanlattevo nem nyujtotta be Zs. E. B. alairasi cimpeldanyat vagy a Ctv. 9. §-a szerinti 
alairasi mintajat.

Ajanlattevo neve: Garden Kerteszeti es Erdeszeti Szolgaltato Korlatolt Felelossegu 
Tarsasag
Ajanlattevo szekhelye: 1214 Budapest, II. Rakoczi Ferenc ut 324.
Ajanlattevo megfeleloen teljesitette a 2. resz kapcsan a hianypotlasi felszolitasban foglaltakat.

Ajanlattevo neve: ZOFE Zoldterulet-fenntarto es Fejleszto Korlatolt Felelossegu 
Tarsasag
Ajanlattevo szekhelye: 1119 Budapest, Andor utca 47-49. 3. em.
Ajanlattevo megfeleloen teljesitette a 2. resz kapcsan a hianypotlasi felszolitasban foglaltakat.

3. resz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Felelossegu 
Tarsasag
Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest, Barazda utca 42
Ajanlattevo nem teljesitette a fentmeghatarozott idopontig a hianypotlasi felszolitasban 
foglaltakat, azaz a targyi resz kapcsan:

• Ajanlattevo a ^Gazdasagi szereplokre vonatkozd informdcidk’’ elnevezesu 
elektronikus urlapon nem tuntette fel Zs. E. B. szuletesi idejet es szuletesi helyet.

• Ajanlattevo a Kbt. 66. § (6) bekezdes b) pontja szerinti urlapon nem jelolte meg, az 
igenybe kivant alvallalkozo nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon 
reszeit (tevekenysegeit) amellyel osszefuggesben alvallalkozot kivan igenybe venni.

4. resz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Felelossegu 
Tarsasag
Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest, Barazda utca 42
Ajanlattevo nem teljesitette a fent meghatarozott idopontig a hianypotlasi felszolitasban 
foglaltakat, azaz a targyi resz kapcsan:

• Ajanlattevo a „Gazdasdgi szereplokre vonatkozd informdciol? elnevezesu 
elektronikus urlapon nem tuntette fel Zs. E. B. szuletesi idejet es szuletesi helyet.

• Ajanlattevo Zs. E. B. lakohelyenek iranyitoszamat nem javitotta a hatalyos 
cegkivonatban foglaltak szerint.

• Ajanlattevo a Kbt. 66. § (6) bekezdes b) pontja szerinti urlapon nem jelolte meg, az 
igenybe kivant alvallalkozo nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon 
reszeit (tevekenysegeit) amellyel osszefuggesben alvallalkozot kivan igenybe venni.

5. resz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Felelossegu 
Tarsasag
Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest, Barazda utca 42
Ajanlattevo nem teljesitette a fent meghatarozott idopontig a hianypotlasi felszolitasban 
foglaltakat, azaz a targyi resz kapcsan:

• Ajanlattevo a „Gazdasdgi szereplokre vonatkozd informacidl? elnevezesu 
elektronikus urlapon nem tuntette fel Zs. E. B. szuletesi idejet es szuletesi helyet.



• Ajanlattevo a Kbt. 66. § (6) bekezdes b) pontja szerinti urlapon nem jelolte meg, az 
igenybe kivant alvalialkozo nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon 
reszeit (tevekenysegeit) amellyel osszefuggesben alvallalkozot kivan igenybe venni.

Ajanlattevo neve: Garden Fasorfenntarto Kerteszeti Szolgaltato Korlatolt Feleldssegu 
Tarsasag
Ajanlattevo szekhelye: 1214 Budapest, IL Rakoczi Ferenc ut 324.
Ajanlattevo megfeleloen teljesitette az 5. resz kapcsan a hianypotlasi felszolitasban 
foglaltakat.

Ajanlattevo neve: ZOFE Zdldteriilet-fenntarto es Fejleszto Korlatolt Feleldssegu 
Tarsasag
Ajanlattevo szekhelye: 1119 Budapest, Andor utca 47-49. 3. em.
Ajanlattevo megfeleloen teljesitette az 5. resz kapcsan a hianypotlasi felszolitasban 
foglaltakat.

6.resz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Feleldssegu 
Tarsasag
Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest, Barazda utca 42
Ajanlattevo nem teljesitette a fent meghatarozott idopontig a hianypotlasi felszolitasban 
foglaltakat, azaz a targyi resz kapcsan:

• Ajanlattevo a „Gazdasagi szereplokre vonatkozo informdciolG elnevezesu 
elektronikus urlapon feltuntette a gazdasagi szereplo kepviseldjenek adatait. 
Ajanlattevo nem tuntette fel Zs. E. B. szuletesi idejet es szuletesi helyet.

• Ajanlattevo Zs. E. B. lakohelyenek iranyitoszamat nem javitotta a hatalyos 
cegkivonatban foglaltak szerint.

• Ajanlattevo ajanlata reszekent benyujtotta a Kbt. 65. § (7) bekezdes szerinti 
nyilatkozatat, amelyben ugy nyilatkozott, hogy igenybe kivan venni kapacitast nyujto 
szervezetet, azonban nem jelolte meg a szervezet nevet es szekhelyet, valamint azt, 
hogy mely alkalmassagi kovetelmeny kapcsan kivan igenybe venni kapacitast nyujto 
szervezetet. Nem nyujtotta be tovabba a kapacitast nyujto szervezet EEKD-jat, es a 
kapacitast nyujto szervezet es Ajanlattevo kozott letrejott Kbt. 65. § (7) bekezdes 
szerinti eldzetes megallapodast, es a kapacitast nyujto szervezetet kepviseld szemely 
alairasi cimpeldanyat vagy a Ctv. 9. §-a szerinti alairasi mintajat sem. Figyelemmel 
arra, hogy ajanlattevo a 6. reszben benyujtott ajanlataban benyujtotta az alairasi 
cimpeldanyat az ajanlatot alairo szemely vonatkozasaban, ezert ezen hianyossag nem 
idezheti elo az ajanlat ervenytelenseget.

• Ajanlattevo a Kbt. 66. § (6) bekezdes b) pontja szerinti urlapon nem jelolte meg, az 
igenybe kivant alvalialkozo nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon 
reszeit (tevekenysegeit) amellyel osszefuggesben alvallalkozot kivan igenybe venni.

Ajanlattevo neve: Garden Fasorfenntarto Kerteszeti Szolgaltato Korlatolt Feleldssegu
Tarsasag
Ajanlattevo szekhelye: 1214 Budapest, II. Rakoczi Ferenc ut 324.
Ajanlattevo megfeleloen teljesitette a 6. resz kapcsan a hianypotlasi felszolitasban foglaltakat.

Ajanlattevo neve: ZOFE Zoldterulet-fenntarto es Fejleszto Korlatolt Feleldssegu
Tarsasag i ,,



Ajanlattevo szekhelye: 1119 Budapest, Andor utca 47-49. 3. em.
Ajanlattevo megfeleloen teljesitette a 6. resz kapcsan a hianypotlasi felszolitasban foglaltakat.

Fentiek figyeiembe vetelelevel a Biralobizottsag az alabbiakat javasolja Donteshozonak:

1. resz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Feleldssegu 
Tarsasag
Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest Barazda Utca 42.
Ervenytelenseg jogcime: Ajanlattevo ajanlatat a Biralobizottsag javasolja ervenyteleniteni a 
Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontja alapjan, mivel az egyeb modon nem felel meg az ajanlati 
felhivasban es a kozbeszerzesi dokumentumokban, valamint a jogszabalyokban 
meghatarozott felteteleknek.
Ervenytelenseg indoklasa: Ajanlattevo nem nyujtotta be hianypotlasat Ajanlatkero 2022. 
aprilis 12-i felhivasa nyoman, es ennek okan:
• Ajanlattevo ajanlata reszekent benyujtott Kbt. 66. § (6) bekezdes szerinti nyilatkozata azt 

tartalmazza, hogy alvallalkozot kivan igenybe venni. Ajanlattevo az urlapon, a Kbt. 66. § 
(6) bekezdes b) pontja kapcsan uresen hagyta a mezot, nem jelolte meg, az igenybe kivant 
alvallalkozo nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon reszeit (tevekenysegeit) 
amellyel osszefuggesben alvallalkozot kivan igenybe venni.

• Ajanlattevo ajanlata nem tartalmazza a szerzodes teljesitese soran alkalmazni kivant gepek 
muszaki specifikaciojat.

• Ajanlattevo ajanlata nem tartalmazza a szerzodes teljesitese soran alkalmazni kivant 
funyirotraktor vonatkozasaban annak puttony meretet es a loerd erteket.

Ajanlattevo neve: ZdFE Zoldteriilet-fenntarto es Fejleszto Korlatolt Feleldssegu 
Tarsasag
Ajanlattevo szekhelye: 1119 Budapest, Andor utca 47-49. 3. em.
Ervenytelenseg jogclme: Ajanlattevo ajanlatat a Biralobizottsag javasolja ervenyteleniteni a 
Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontja alapjan, mivel az egyeb modon nem felel meg 
jogszabalyban meghatarozott felteteleknek.
Ervenytelenseg indoklasa:
Ajanlattevo ajanlata reszekent az alabbi felolvasolapot nyujtotta be:
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Felolvasolap
1. reszszempont: Netto osszesitett ajaniati ar elbirbl^si mennyisegek aiapjan

11042 491

2. Reszszempont megnevezese: A teljesites soran hasznalni kivant 2 db gyujtos funyirok kbzul h£ny darab akkumulatoros? ((min 0 
darab-max 2 darab)

2

3. Reszszempont megnevezese: A teljesites soran hasznalni kivant 1 db fugyujtos funyirotraktor kbzul hany darab akkumulatoros? 
(min 0 darab-max 1 darab)

1

4. Reszszempont megnevezese: Ajanlattevo h£ny darab akkumulatoros szegeiyezo kaszat fog hasznalni a teljesites soran? (min 0 
darab-max 2 darab)

2

5. Reszszempont megnevezese: A teljesftes soran hasznalni kivant 2 darab sovenyvago kozu 1 hany darab akkumulatoros? A (min 0 
darab-max 2 darab)

2

6. Reszszempont megnevezese: Ajanlattevo h^ny darab akkumulatoros lombfujot fog hasznalni a teljesftes sor£n?(min 0 darab-max
1 darab)

1

7. Reszszempont megnevezese: Ajanlattevo hany darab akkumulatoros ISncfureszl (amelynek minimum 20 cm-es lancvezetoje van) 
fog hasznalni a teljesites soran? (min 0 darab-max 1 darab)

1

Ajanlattevo a 2022. aprilis 20-an benyujtott hianypotlasaban az alabbiak szerint modositotta a 
felolvasolapon szereplo megajanlasat:

Felolvasolap
1. reszszempont: Nettb osszesitett ajaniati er eibiralasi mennyisegek aiapjan

' 1 49

2. Reszszempont megnevezese: A teljesites sorAn hasznalni kivant 2 db gyujtos funyirok kozul hany darab akkumulatoros? ((min 0
darab-max 2 darab)

3. Reszszempont megnevezese: A teljesites soran hasznalni kivant 1 db fugyujtos funyirotraktor kozul hany darab akkumulatoros? 
(min 0 darab-max 1 darab)

4. Reszszempont megnevezese: Ajanlattevo hany darab akkumulatoros szegeiyezo kaszat fog hasznalni a teljesites soran? (min 0 
darab-max 2 darab)

5. Reszszempont megnevezese: A teljesites soran hasznalni kivant 2 darab sovenyvagd kbzul hany darab akkumulatoros? A (min 0 
darab-max2darab)

6. Reszszempont megnevezese: Ajanlattevo hany darab akkumulatoros lombfujot fog hasznalni a teljesites soran?(min 0 darab-max 
1 darab)

7. Reszszempont megnevezese: Ajanlattevo hany darab akkumulatoros lancfureszt (amelynek minimum 20 cm-es lancvezetoje van) 
fog hasznalni a teljesites soran? (min 0 darab-max 1 darab)

A fentiek aiapjan Ajanlattevo modositotta ajanlatat aszerint, hogy az eredeti, ajanlatban 
foglalt megajanlast akkeppen irta at, hogy „0 darab” olyan a teljesites soran hasznalni kivant 
fugyujtos funyirdtraktort ajanl meg amely akkumulatoros. Az eredeti ajanlatban szereplo 
felolvasolapon ezen megajanlas „1 darab” volt.
A Kbt. 71. § (3) bekezdese aiapjan hianyok potlasa csak arra iranyulhat, hogy az ajanlat 
megfeleljen a kozbeszerzesi dokumentumok es a iogszabalyi eldirasoknak. A Kbt. 71. § 
(8) bekezdese a) pontja aiapjan a hianypotlas nem iarhat a Kbt. szerinti alapelvek 



serelmevel, tovabba a b) pont alapjan a hianypotlas soran az ajanlatban a beszerzes targyanak 
jellemzoire, az ajanlattevo szerzodeses kotelezettsege vegrehajtasanak modjara vagy a 
szerzodes mas felteteleire vonatkozo dokumentum tekinteteben csak olyan nem ielentos, 
egyedi reszletkerdesre vonatkozd hiba javithato vagy hiany pdtolhato, tovabba 
atalanydijas szerzodes eseten az arazott koltsegvetes (reszletes arajanlat) valamely tetele es 
egysegara potolhato, modosithato, kiegeszithetd vagy torolheto, amelynek valtozasa a teljes 
ajanlati arat vagy annak ertekeles ala eso reszosszeget es az ajanlattevok kozott az 
ertekeleskor kialakulo sorrendet nem befolyasolja.
A hianypotlas - kiilonosen a Kbt. 71. § (8) bekezdes b) pontja szerinti - korlatainak 
alkalmazasa kapcsan azonosithatoak tipikus esetkorok. Ezen eloiras jeleniti meg lenyegeben 
azt - az europai unios jog szempontjabol lenyeges - kovetelmenyt, hogy a hianypotlas nem 
jarhat az ajanlati kotottseg megsertesevel.
A Biralobizottsag allaspontja szerint a fentiek szerint bemutatott, 3. ertekelesi szempontra tett 
megajanlas megvaltoztatasa egyertelmu megsertese az Ajanlattevo reszerol a Kbt 71. § (8) 
bekezdes b) pontja szerinti hianypotlas! korlatnak. Ezen - ajanlati kotottseg megsertesevel 
jaro - modositasnak korrigalasra a Biralobizottsag allaspontja szerint jogszeruen 
nincsenek lehetoseg. Ajanlatkeronek ervenytelenne sztikseges nyilvanitani az Ajanlattevo 
ajanlatat az 1. resz vonatkozasaban, figyelemmel arra, hogy az ajanlati kotottsegnek 
megsertesnek, mint jogsertesnek az objektiv jogkovetkezmenye az ajanlat Kbt. 73. § (1) 
bekezdes e) pontja szerinti ervenytelensege.
A Kozbeszerzesi Dontobizottsag a D.8/6/2019. szamu hatarozataban is rogzitette, hogy az 
EKR rendszerben tett vallalas koreben a hianypotlas koreben rogzitett ertek a dominans, az 
jelenik meg a generalt osszegezesben. Tehat ha az ajanlattevo a hianypotlas soran barmely 
okbol atirja a felolvasolap tartalmat, ugy azt nem lehet ajanlatkerdi tajekoztatassal 
visszakorrigalni az eredetire, ezesetben az ajanlat ervenytelen.

Ajanlattevo neve: Vinifera Hungary Kft.
Ajanlattevo szekhelye: 1174 Budapest Zsuzsanna Utca 22.
Ervenytelenseg jogcime: Ajanlattevo ajanlatat a Biralobizottsag javasolja ervenyteleniti a 
Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontja alapjan, mivel 2022. aprilis 20-an visszavonta ajanlatat, 
ezert nem felel meg jogszabalyban foglalt eloirasoknak.
Ervenytelenseg indoklasa: Ajanlatkero a felhivast megindito felhivasban meghatarozta az 
ajanlati kotottseg idotartamat, valamint 2022. aprilis 1-en tajekoztatta ajanlattevoket az 
ajanlati kotottseg 2022. junius 7-ig torteno kiterjeszteserdl. Figyelemmel arra, hogy 
Ajanlattevo nem nyilatkozott a tajekoztatasban megjelolt hataridoig, ezert a Kbt. 70. § (2) 
bekezdese alapjan ugy sztikseges tekinteni, hogy Ajanlattevo fenntartja ajanlatat az 
Ajanlatkero altal meghatarozott idopontig.
Az ajanlat visszavonasara 2022. aprilis 20-an kerult sor, ezen idopontban a fentiek alapjan 
fennallt az ajanlattevo ajanlati kotottsege.
A Kbt. 73. § (6) bekezdes a) pontja alapjan ervenytelen az ajanlat, amennyiben azt az ajanlati 
kotottseg fennallasa ellenere az ajanlattevo visszavonta.
Fentiek alapjan az ajanlat a Kbt. 73. § (6) bekezdes a) pontja nyoman a Kbt. 73. § (1) 
bekezdes e) pontja alapjan ervenytelen.

2. resz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Felelossegu 
Tarsasag
Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest Barazda Utca 42.



Ervenytelenseg jogcime: Ajanlattevo ajanlatat a Biralobizottsag javasolja ervenyteleniteni a 
Kbt. 73* § (1) bekezdes e) pontja alapjan, mivel az egyeb modon nem felel meg az ajanlati 
felhivasban es a kbzbeszerzesi dokumentumokban, vaiamint a jogszabalyokban 
meghatarozott felteteleknek.
Ervenytelenseg indoklasa: Ajanlattevo nem nyujtotta be hianypotlasat Ajanlatkero 2022. 
aprilis 12-i felhivasa nyoman, es ennek okan:
• Ajanlattevo ajanlata reszekent benyujtott Kbt. 66. § (6) bekezdes szerinti nyilatkozata azt 

tartalmazza, hogy alvallalkozot kivan igenybe venni. Ajanlattevo az urlapon, a Kbt. 66. § 
(6) bekezdes b) pontja kapcsan tiresen hagyta a mezot, nem jelolte meg, az igenybe kivant 
alvallalkozo nevet es cimet, vaiamint a kbzbeszerzesi eljaras azon reszeit (tevekenysegeit) 
amellyel bsszeftiggesben alvallalkozot kivan igenybe venni.

• Ajanlattevo ajanlata reszekent benyujtott Kbt. 65. § (7) bekezdes szerinti nyilatkozataban 
ugy nyilatkozott, hogy igenybe kivan venni kapacitast nyujto szervezetet, azonban nem 
jelolte meg a szervezet nevet es szekhelyet, vaiamint azt, hogy mely alkalmassagi 
kbvetelmeny kapcsan kivan igenybe venni kapacitast nyujto szervezetet. Nem nyujtotta be 
tovabba a kapacitast nyujto szervezet EEKD-jat, es a kapacitast nyujto szervezet es 
Ajanlattevo kbzbtt letrejbtt Kbt. 65. § (7) bekezdes szerinti elbzetes megallapodast, es a 
kapacitast nyujto szervezetet kepviselb szemely alairasi cimpeldanyat vagy a Ctv. 9. §-a 
szerinti alairasi mintajat sem.

Ajanlattevo neve: Vinifera Hungary Kft.
Ajanlattevo szekhelye: 1174 Budapest Zsuzsanna Utca 22.
Ervenytelenseg jogcime: Ajanlattevo ajanlatat a Biralobizottsag javasolja ervenyteleniti a 
Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontja alapjan, mivel 2022. aprilis 20-an visszavonta ajanlatat, 
ezert nem felel meg jogszabalyban foglalt elbirasoknak.
Ervenytelenseg indoklasa: Ajanlatkero a felhivast megindito felhivasban meghatarozta az 
ajanlati kbtbttseg idbtartamat, vaiamint 2022. aprilis 1-en tajekoztatta ajanlattevbket az 
ajanlati kbtbttseg 2022. junius 7-ig tbrtenb kiterjeszteserbl. Figyelemmel arra, hogy 
Ajanlattevo nem nyilatkozott a tajekoztatasban megjelblt hataridbig, ezert a Kbt. 70. § (2) 
bekezdese alapjan ugy szukseges tekinteni, hogy Ajanlattevo fenntartja ajanlatat az 
Ajanlatkero altal meghatarozott idbpontig.
Az ajanlat visszavonasara 2022. aprilis 20-an kerult sor, ezen idbpontban a fentiek alapjan 
fennallt az ajanlattevo ajanlati kbtbttsege.
A Kbt. 73. § (6) bekezdes a) pontja alapjan ervenytelen az ajanlat, amennyiben azt az ajanlati 
kbtbttseg fennallasa ellenere az ajanlattevo visszavonta.
Fentiek alapjan az ajanlat a Kbt. 73. § (6) bekezdes a) pontja nyoman a Kbt. 73. § (1) 
bekezdes e) pontja alapjan ervenytelen.

3. resz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Felelossegu 
Tarsasag
Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest Barazda Utca 42.
Ervenytelenseg jogcime: Ajanlattevo ajanlatat a Biralobizottsag javasolja ervenyteleniteni a 
Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontja alapjan, mivel az egyeb modon nem felel meg az ajanlati 
felhivasban es a kbzbeszerzesi dokumentumokban, vaiamint a jogszabalyokban 
meghatarozott felteteleknek.
Ervenytelenseg indoklasa: Ajanlattevo nem nyujtotta be hianypotlasat Ajanlatkero 2022. 
aprilis 12-i felhivasa nyoman, es ennek okan:
• Ajanlattevo ajanlata reszekent benyujtott Kbt. 66. § (6) bekezdes szerinti nyilatkozata azt 

tartalmazza, hogy alvallalkozot kivan igenybe venni. Ajanlattevo az urlapon, a Kbt. 66. § 
(6) bekezdes b) pontja kapcsan tiresen hagyta a mezot, nem jelolte meg, az igenybe kivant 



alvallalkozo nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon reszeit (tevekenysegeit) 
amellyel osszefuggesben alvallalkozot kivan igenybe venni.

Ajanlattevo neve: Vinifera Hungary Kft.
Ajanlattevo szekhelye: 1174 Budapest Zsuzsanna Utca 22.
Ervenytelenseg jogcfme: Ajanlattevo ajanlatat a Biralobizottsag javasolja ervenyteleniti a 
Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontja alapjan, mivel 2022. aprilis 20-an visszavonta ajanlatat, 
ezert nem felel meg jogszabalyban foglalt eloirasoknak.
Ervenytelenseg indoklasa: Ajanlatkero a felhivast megindito felhivasban meghatarozta az 
ajanlati kotottseg idbtartamat, valamint 2022. aprilis 1-en tajekoztatta ajanlattevoket az 
ajanlati kotottseg 2022. junius 7-ig torteno kiterjeszteserol. Figyelemmel arra, hogy 
Ajanlattevo nem nyilatkozott a tajekoztatasban megjelolt hataridbig, ezert a Kbt. 70. § (2) 
bekezdese alapjan ugy sziikseges tekinteni, hogy Ajanlattevo fenntartja ajanlatat az 
Ajanlatkero altal meghatarozott idopontig.
Az ajanlat visszavonasara 2022. aprilis 20-an kerult sor, ezen idopontban a fentiek alapjan 
fennallt az ajanlattevo ajanlati kotottsege.
A Kbt. 73. § (6) bekezdes a) pontja alapjan ervenytelen az ajanlat, amennyiben azt az ajanlati 
kotottseg fennallasa ellenere az ajanlattevo visszavonta.
Fentiek alapjan az ajanlat a Kbt. 73. § (6) bekezdes a) pontja nyoman a Kbt. 73. § (1) 
bekezdes e) pontja alapjan ervenytelen.

4. resz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Felelossegu 
Tarsasag
Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest Barazda Utca 42.
Ervenytelenseg jogcime: Ajanlattevo ajanlatat a Biralobizottsag javasolja ervenyteleniteni a 
Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontja alapjan, mivel az egyeb modon nem felel meg az ajanlati 
felhivasban es a kozbeszerzesi dokumentumokban, valamint a jogszabalyokban 
meghatarozott felteteleknek.
Ervenytelenseg indoklasa: Ajanlattevo nem nyujtotta be hianypotlasat Ajanlatkero 2022. 
aprilis 12-i felhivasa nyoman, es ennek okan:
• Ajanlattevo ajanlata reszekent benyujtott Kbt. 66. § (6) bekezdes szerinti nyilatkozata azt 

tartalmazza, hogy alvallalkozot kivan igenybe venni. Ajanlattevo az urlapon, a Kbt. 66. § 
(6) bekezdes b) pontja kapcsan uresen hagyta a mezbt, nem jelolte meg, az igenybe kivant 
alvallalkozo nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon reszeit (tevekenysegeit) 
amellyel osszefuggesben alvallalkozot kivan igenybe venni.

Ajanlattevo neve: Vinifera Hungary Kft.
Ajanlattevo szekhelye: 1174 Budapest Zsuzsanna Utca 22.
Ervenytelenseg jogcime: Ajanlattevo ajanlatat a Biralobizottsag javasolja ervenyteleniti a 
Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontja alapjan, mivel 2022. aprilis 20-an visszavonta ajanlatat, 
ezert nem felel meg a jogszabalyban foglalt eloirasoknak.
Ervenytelenseg indoklasa: Ajanlatkero a felhivast megindito felhivasban meghatarozta az 
ajanlati kotottseg idbtartamat, valamint 2022. aprilis 1-en tajekoztatta ajanlattevoket az 
ajanlati kotottseg 2022. junius 7-ig torteno kiterjeszteserol. Figyelemmel arra, hogy 
Ajanlattevo nem nyilatkozott a tajekoztatasban megjelolt hataridbig, ezert a Kbt. 70. § (2) 
bekezdese alapjan ugy sziikseges tekinteni, hogy Ajanlattevo fenntartja ajanlatat az 
Ajanlatkero altal meghatarozott idopontig.
Az ajanlat visszavonasara 2022. aprilis 20-an kerult sor, ezen idopontban a fentiek alapjan 
fennallt az ajanlattevo ajanlati kotottsege.



A Kbt. 73. § (6) bekezdes a) pontja alapjan ervenytelen az ajanlat, amennyiben azt az ajanlati 
kbtbttseg fennallasa ellenere az ajanlattevo visszavonta.
Fentiek alapjan az ajanlat a Kbt. 73. § (6) bekezdes a) pontja nyoman a Kbt. 73. § (1) 
bekezdes e) pontja alapjan ervenytelen.

5. resz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Feleldssegu 
Tarsasag
Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest Barazda Utca 42.
Ervenytelenseg jogcime: Ajanlattevo ajanlatat a Biralobizottsag javasolja ervenyteleniteni a 
Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontja alapjan, mivel az egyeb modon nem felel meg az ajanlati 
felhivasban es a kozbeszerzesi dokumentumokban, valamint a jogszabalyokban 
meghatarozott felteteleknek.
Ervenytelenseg indoklasa: Ajanlattevo nem nyujtotta be hianypotlasat Ajanlatkero 2022. 
aprilis 12-i felhivasa nyoman, es ennek okan:
• Ajanlattevo ajanlata reszekent benyujtott Kbt. 66. § (6) bekezdes szerinti nyilatkozata azt 

tartalmazza, hogy alvallalkozot kivan igenybe venni. Ajanlattevo az urlapon, a Kbt. 66. § 
(6) bekezdes b) pontja kapcsan tiresen hagyta a mezot, nem jelolte meg, az igenybe kivant 
alvallalkozo nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon reszeit (tevekenysegeit) 
amellyel osszefiiggesben alvallalkozot kivan igenybe venni.

6. resz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Feleldssegu 
Tarsasag
Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest Barazda Utca 42.
Ervenytelenseg jogcime: Ajanlattevo ajanlatat a Biralobizottsag javasolja ervenyteleniteni a 
Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontja alapjan, mivel az egyeb modon nem felel meg az ajanlati 
felhivasban es a kozbeszerzesi dokumentumokban, valamint a jogszabalyokban 
meghatarozott felteteleknek.
Ervenytelenseg indoklasa: Ajanlattevo nem nyujtotta be hianypotlasat Ajanlatkero 2022. 
aprilis 12-i felhivasa nyoman, es ennek okan:
• Ajanlattevo ajanlata reszekent benyujtott Kbt. 66. § (6) bekezdes szerinti nyilatkozata azt 

tartalmazza, hogy alvallalkozot kivan igenybe venni. Ajanlattevo az urlapon, a Kbt. 66. § 
(6) bekezdes b) pontja kapcsan tiresen hagyta a mezot, nem jelolte meg, az igenybe kivant 
alvallalkozo nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon reszeit (tevekenysegeit) 
amellyel osszefiiggesben alvallalkozot kivan igenybe venni.

• Ajanlattevo ajanlata reszekent benyujtott Kbt. 65. § (7) bekezdes szerinti nyilatkozataban 
ugy nyilatkozott, hogy igenybe kivan venni kapacitast nyujto szervezetet, azonban nem 
jelolte meg a szervezet nevet es szekhelyet, valamint azt, hogy mely alkalmassagi 
kovetelmeny kapcsan kivan igenybe venni kapacitast nyujto szervezetet. Nem nyujtotta be 
tovabba a kapacitast nyujto szervezet EEKD-jat, es a kapacitast nyujto szervezet es 
Ajanlattevo kozott letrejott Kbt. 65. § (7) bekezdes szerinti elozetes megallapodast, es a 
kapacitast nyujto szervezetet kepviseld szemely alairasi cimpeldanyat vagy a Ctv. 9. §-a 
szerinti alairasi mintajat sem.

Az eloterjesztes 1. szamu mellekletet kepezik a Biralobizottsag! tiles biralati jegyzokonyve es 
a szavazolapok.



IL A beterjesztes indoka

A kozbeszerzesekroi szolo 2015. evi CXLIII. torveny 81. § (5) bekezdesenek alkalmazasaval 
torteno biralat eredmenyekent kozbenso dontesre van szukseg, aminek targyaban a dontes 
meghozatala a Bizottsag hataskore.

III .A dontes celja, penziigyi hatasa

A dontes celja, a „Budapest Fovaros VIII. keruletenek teriileten az onkormanyzat 
tulajdonaban allo es a JGK Zrt. fenntartasaban es kezeleseben levo kozteruleti 
zoldteriiletek fenntartasa” targyu nyilt kozbeszerzesi eljaras folytatasa a kozbenso dontes 
meghozatala utan.
A penziigyi fedezet jelen donteshez nem szukseges.

IV . Jogszabalyi kornyezet

A targyi ugy Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek 
a Kepviselo-testiilet es Szervei Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatardl szolo 36/2014. (XI.06.) 
onkormanyzati rendelet 7. melleklet 1.1.1. pontja alapjan a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag 
dontesi hataskdrebe tartozik.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 588/2021. (X. 28.) szamu hatarozataval 
elfogadott Kozbeszerzesi Szabalyzat VII. Fejezet (25) pontja alapjan a reszvetelre jelentkezesek 
illetve az ajanlatok ervenytelensegerol, az ajanlatok elbiralasara rendelkezesre allo idotartam 
meghosszabbitasarol, valamint a kozbeszerzesi eljaras eredmenytelensegerol a Bizottsag dont.

Az Ajanlatkero a Kbt. Masodik resz 81.§ (1) bekezdes szerinti nyilt kozbeszerzesi eljarast 
inditotta meg.

Fentiek alapjan kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.



Hatarozati javaslat
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsaganak......./2022. (V.02.) szamu hatarozata

a „Budapest Fovaros VIII. keriiletenek teriileten az onkormanyzat tulajdonaban allo es a 
JGK Zrt. fenntartasaban es kezeleseben levo kbzteruleti zoldteruletek fenntartasa targyu 

kozbeszerzesi eljarassal kapcsolatos kozbenso dontesrol

A Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag ugy dont, hogy a „Budapest Fovaros VIII. keriiletenek 
teriileten az onkormanyzat tulajdonaban allo es a JGK Zrt. fenntartasaban es kezeleseben 
levo kbzteriileti zbldteriiletek fenntartasa” targyu, a kozbeszerzesekrol szolo 2015. evi 
CXLIII. torveny Kbt. Masodik resz 81.§ (1) bekezdes szerinti nyilt kozbeszerzesi eljarasban a 
Biralobizottsag javaslata alapjan

1. a Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Felelossegu Tarsasag 
szekhelye:1116 Budapest Barazda utca 42. ajanlattevonek a kozbeszerzesi eljaras 1. 
reszeben benyujtott ajanlata a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontjaban foglaltak 
alapjan ervenytelen,

2. a ZOFE Zoldteriilet-fenntarto es Fejlesztb Korlatolt Felelossegu Tarsasag 
szekhelye: 1119 Budapest, Andor utca 47-49. 3. em. ajanlattevonek a kozbeszerzesi 
eljaras 1. reszeben benyujtott ajanlata a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontjaban 
foglaltak alapjan ervenytelen,

3. a Vinifera Hungary Kft.
szekhelye: 1174 Budapest Zsuzsanna utca 22. ajanlattevonek a kozbeszerzesi eljaras 
1. reszeben benyujtott ajanlata a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontjaban foglaltak 
alapjan ervenytelen,

4. a Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Felelossegu Tarsasag 
szekhelye:1116 Budapest Barazda utca 42. ajanlattevonek a kozbeszerzesi eljaras 2. 
reszeben benyujtott ajanlata a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontjaban foglaltak 
alapjan ervenytelen,

5. a Vinifera Hungary Kft.
szekhelye: 1174 Budapest Zsuzsanna utca 22. ajanlattevonek a kozbeszerzesi eljaras 2. 
reszeben benyujtott ajanlata a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontjaban foglaltak 
alapjan ervenytelen,

6. a Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Felelossegu Tarsasag 
szekhelye: 1116 Budapest Barazda utca 42. ajanlattevonek a kozbeszerzesi eljaras 3. 
reszeben benyujtott ajanlata a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontjaban foglaltak 
alapjan ervenytelen,

7. a Vinifera Hungary Kft.
szekhelye: 1174 Budapest Zsuzsanna utca 22. ajanlattevonek a kozbeszerzesi eljaras 3. 
reszeben benyujtott ajanlata a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontjaban foglaltak 
alapjan ervenytelen,



8. a Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Feleldssegu Tarsasag 
szekhelye:1116 Budapest Barazda utca 42. ajanlattevonek a kozbeszerzesi eljaras 4. 
reszeben benyujtott ajanlata a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontjaban foglaltak 
alapjan ervenytelen,

9. a Vinifera Hungary Kft.
szekhelye:l 174 Budapest Zsuzsanna utca 22. ajanlattevonek a kozbeszerzesi eljaras 4. 
reszeben benyujtott ajanlata a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontjaban foglaltak 
alapjan ervenytelen,

10. a Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Feleldssegu Tarsasag 
szekhelye:1116 Budapest Barazda utca 42. ajanlattevonek a kozbeszerzesi eljaras 5. 
reszeben benyujtott ajanlata a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontjaban foglaltak 
alapjan ervenytelen,

11. a Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Feleldssegu Tarsasag 
szekhelye:1116 Budapest Barazda utca 42. ajanlattevonek a kozbeszerzesi eljaras 6. 
reszeben benyujtott ajanlata a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontjaban foglaltak 
alapjan ervenytelen.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2022.05.03.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Keruletgazdalkodasi Ugyosztaly, Beruhazasi, 
Kozbeszerzesi es Palyazati Iroda.

Budapest, 2022. aprilis 26.

Borbas Gabriella 
tigyosztalyvezeto
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Keszitette: Keruletgazdalkodasi Ugyosztaly, Beruhazasi, Kozbeszerzesi es

Palyazati Iroda

Leirta: Dr. Meszaros Zsolt

PENZUGYI FEDEZETET IGENYEE / NEM IGENYEL, IGAZOLAS:
Jogi kontroll: dr Kiss Eva
Ellenorizte:

P
dr. Voros Szilvm 

ALJEGYZO^

Beterjesztesre alkalmas:

Dr. Sajtos Csilla 
jegyzoK

Jovahagyta:

Satly Balazs S' 1^.

KOLTSEGVETESI ES PENZUGYI BlZOTTSAG ELNOKE

15



Budapest Fovaros Vin. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat

„K6zteriileti zoldteriiletek fenntartasa” 
tdrgyii kozbeszerzesi elj&r&s

bIrAlo bizottsagi ules jegyzokonyve

A Birald Bizottsag tagjai e-mailben jelzik a Birald Bizottsagi jegyzokonyv tartalmaval kapcsolatos 
allaspontjukat.

Resztvevok: ajelen jegyzokonyv mellekletet kepezd e-mailek szerint
Helyszin: a Birald Bizottsag minden tagja az aktualis tartozkodasi helydn fogalmazza meg szakmai allaspontjdt. 
DAtum: 2022. aprilis 21-tdl egeszen addig, amig az osszes Birald Bizottsagi tag birdlati e-mail iizenete megdrkezik 
ajelen Birald Bizottsagi jegyzokonyv keszitojehez

A Biraldbizottsag e-mailes tilesenek celja a Budapest Fovaros VUE keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat, mint 
Ajanlatkerd altal inditott ^ozteriileti zoldteriiletek fenntartasa" targyu kozbeszerzesi eljarasban a benyujtott 
hianypotlasok bfralata, ajanlatok ervenytelensegenek vizsgalata, kozbenso dontesi javaslat megalkotasa a 
Donteshozo szamara.

A Birald Bizottsag elnbke - e-mailes megkuldes utjan - ismerteti a tagokkal az eljarast lebonyolitd kozbeszerzesi 
tanacsado irasbeli allasfoglalasait, illetve a kozbeszerzes targya szerinti szakertelmet kepviselo Bizottsagi Tag 
eldzetesen megkuldott szakmai allasfoglalasat.

A Bizottsagi tagok e-mailes biralatanak megkiildeset kovetoen megallapithatd, hogy a Bizottsag szavazd tagjai 
egyhanguan ugy nyilvanitottdk ki allaspontjukat, hogy egyetertenek a kozbeszerzesi tandcsaddi 
szakvelemenyekben foglaltakkal, vagyis, hogy ezen kozbeszerzesi eljdrasban:

A kozbeszerzesi eliards eddigi fobb mozzanatai az alabbiak szerint foglalhatok bssze:

Ajanlatkerd 2022. junius 7-ig kiteijesztette az ajanlati kotottseget figyelemmel arra, hogy az ajanlatok biralata 
varhatdan elhuzodik. Az errdl szold tajekoztatast Ajanlatkerd 2022. aprilis 1-en kiildte meg az Ajanlattevdknek. 
Ajanlattevdknek 2022. aprilis 8. 16:00-ig volt lehetdseguk nyilatkozni ajanlati kotottseguk fenntartasarol. A fent 
megjelolt hatariddig egyetlen Ajanlattevd sem nyujtott be nyilatkozatot, igy a Kbt. 70. § (2) bekezdese ertelmeben 
valamennyi Ajanlattevd fenntartia ajanlatat a taiekoztatasban meghatarozott idopontig, azaz 2022. junius 
74g-

Ajanlatkerd - figyelemmel az 2022. Aprilis 12-ig jdvahagyott biralobizottsagi jegyzdkonyvben foglaltakra-2022. 
aprilis 12-en megkiildte Ajanlattevok reszere a hianypdtlasi felszdlitast, felvilagositas kerest, arindoklas kerest. A 
fenti felszolitasokban foglaltak teljesitesere Ajanlattevdknek 2022. aprilis 20. 12:00-ig volt lehetosege.

2022. aprilis 14-en e-mail-es uton, 2022. aprilis 20-an pedig postal uton megkiildesre keriilt a Platina-Bau Zrt. 
reszdre a n. szamii Kbt. 69. § (1) bekezdese szerinti infonnacio keres, amely nyoman e-mail-es uton a ceg dgy 
nyilatkozott, hogy a Vinifera Kft. a levelben megjelolt referenciak nyoman sem teliesftett rdszukre 
szolgaltatast.

A Vinifera Kft. 2022. Aprilis 20-an valamennyi megpalvazott resz eseteben visszavonta ajinlatat, valamint 
az EKR-en keresztul nem nyujtotta be a fent megjelolt hatariddig felvilagositasat. A ceg emailben kiildott egy 
levelet, amelyben igyekezett megmagyarazni, hogy a referenciakat nem a ceg, hanem az ott dolgozd szakemberek 
valosftottak meg, es felreertette a jogszabalyt, azt hitte, hogy ezaltal ezek a munkak a cdg referenciaikent is 
bemutathatok. Ezen nyilatkozatat az eljaras soran nem vehetjiik figyelembe (mivel nem az EKR-ben kiildte meg 
a nyilatkozatot), egyuttal az ajanlat visszavonasaval a kerdes irrelevanssa is valt.

A hianypotlasok nyoman az alabbi meaallapltasok teszi a Biraldbizottsag:
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1. resz

Aj&nlattevd neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Koriatolt Feleldssegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest Barazda Utca 42.

Ajanlattevd nem teljesitette a fent meghatarozott idopontig a hianypotlasi felszolftasban foglaltakat, azaz a targyi 
resz kapcsan:

• Ajanlattevd a „Gazdasagi szereplokre vonatkozd mformdcidk' elnevezesu elektronikus urlapon 
nem tuntette fel Zs. E. B. sziiletesi idejet es sziiletesi helyet.

• Ajanlattevd a Kbt. 66. § (6) bekezdes b) pontja szerinti urlapon nem jelolte meg, az igenybe 
kivant alvallalkozd nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon reszeit 
(tevekenysegeit) amellyel bsszefuggesben alvallalkozot kivan igenybe venni.

• Ajanlattevd az ajanlat reszekent benyujtotta a ,,Gepek_nyilatkozat.pdf' elnevezesu 
nyilatkozatat, amelyben megadta a szerzodes teljesitese soran alkalmazni kivant gepek tipusait, 
azoknak a muszaki specifikacibjat azonban nem tartalmazza az ajanlat.

• Ajanlattevd nem nyujtotta be Zs. E. B. alafrasi cimpeldanyat vagy a Ctv. 9. §-a szerinti alafrasi 
mintajat. Figyelemmel arra, hogy ajanlattevd a 6. reszben benyujtott ajanlataban benyujtotta az 
aldirasi cimpeldanyat az ajanlatot alairo szemely vonatkozasaban. ezert ezen hianyossag nem 
idezheti eld az ajanlat ervenytelenseget.

• A ^Gepekjiyilatkozatpdf’ elnevezesu nyilatkozatban a funyirdtraktor vonatkozasaban nem 
adta meg Ajanlattevd a funyirdtraktor puttony meretet es a Ibero erteket.

Ajanlattevd neve: Garden Kerteszeti es Erdeszeti Szolgaltatd Koriatolt Feleldssegu Tarsasag

Ajanlattevd szekhelye: 1214 Budapest, H. Rakoczi Ferenc ut 324.

Ajanlattevd megfeleloen teljesitette az 1. resz kapcsan a hianypotlasi felszolftasban foglaltakat.

Ajanlattevd neve: ZOFE Zoldteriilet-fenntarto es Fejleszto Koriatolt Feleldssegu Tarsasag

Ajanlattevd szekhelye: 1119 Budapest, Andor utca 47-49.3. em.

Ajanlattevo a hianypotlas 1. es 2. pontjaban foglaltakat megfeleloen teljesitette, ugyanakkor a lentiekben 
reszletezettek alapjan Ajanlattevd modositotta megajanlasat a benyujtott hianypotlasaban a felolvasolapon a 3. 
ertekelesi rbszszempont vonatkozasaban.

2. rdsz

Ajanlattevd neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Koriatolt Feleldssegu Tarsasag

Ajanlattevd szekhelye: 1116 Budapest, Barazda utca 42

Ajanlattevd nem teljesitette a fent meghatarozott idopontig a hianypotlasi felszolftasban foglaltakat, azaz a targyi 
resz kapcsan:

• Ajanlattevo a „Gazdasdgi szereplokre vonatkozd informdciok'' elnevezesu elektronikus urlapon
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nem tiintette fel Zs. E. B. sziiletesi idejet es sziiletesi helyet.
• Ajanlattevo Zs. E. B. lakohelyenek iranyitoszamat nem javitotta a hatalyos cegkivonatba 

foglaltaknak megfeleloen.
• Ajanlattevo ajanlata reszekent benyujtotta a Kbt. 65. § (7) bekezdes szerinti nyilatkozatat, 

amelyben ugy nyilatkozott, hogy igdnybe kivan venni kapacitast nyujto szervezetet, azonban 
nem jelolte meg a szervezet nevet es szekhelyet, valamint azt, hogy mely alkahnassdgi 
kovetelmeny kapcsan kivdn igenybe venni kapacitast nyujto szervezetet. Nem nyujtotta be 
tovabba a kapacitast nyujt6 szervezet EEKD-jat, es a kapacitast nyujto szervezet es Ajanlattevo 
kbzbtt letrejott Kbt. 65. § (7) bekezdes szerinti elozetes megallapodast, es a kapacitast nyujto 
szervezetet kepviseld szemely alairasi cimpeldanyat vagy a Ctv. 9. §-a szerinti alairasi mintajat 
sem. Figyelemmel arra, hogy ajanlattevo a 6. reszben benyujtott ajaniataban benyujtotta az 
alairasi cimpeldanyat az ajanlatot alairo szemely vonatkozasaban, ezert ezen hianyossag nem 
idezheti eld az ajanlat ervenytelenseget.

• Ajanlattevo a Kbt. 66. § (6) bekezdes b) pontja szerinti urlapon nem jelolte meg, az igenybe 
kivant alvallalkozo nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon reszeit 
(tev^kenysegeit) ameliyel osszefiiggesben alvallalkozot kivan igenybe venni.

• Ajanlattevo nem nyujtotta be Zs. E. B. aldirasi cimpeldanyat vagy a Ctv. 9. §-a szerinti alairasi 
mintdj^t.

Ajanlattevo neve: Garden Kerteszeti es Erdeszeti Szolgaltato Korlatolt Feleldssegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1214 Budapest, II. Rakdczi Ferenc dt 324.

Ajanlattevo megfeleloen teljesftette a 2. resz kapcsan a hi&nypotlasi felszolitasban foglaltakat.

Ajanlattevo neve: ZOFE Zbldterulet-fenntarto es Fejleszto Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1119 Budapest, Andor utca 47-49.3. em.

Ajanlattevo megfeleloen teljesitette a 2. resz kapcsan a hianypotlasi felszolitasban foglaltakat.

3. resz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Feleldssegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest, Barazda utca 42

Ajanlattevo nem teljesitette a fentmeghatarozott idopontig a hianypotlasi felszolitasban foglaltakat, azaz a tdrgyi 
resz kapcsan:

• Ajanlattevo a „Gazdasdgi szereplokre vonatkozo informdcid^ elnevezesu elektronikus urlapon 
nem tiintette fel Zs. E. B. sziiletesi idejet es sziiletesi helydt.

• Ajanlattevo a Kbt. 66. § (6) bekezdes b) pontja szerinti urlapon nem jelolte meg, az igenybe 
kivant alvallalkozo nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon reszeit 
(tevekenysegeit) ameliyel dsszefliggesben alvallalkozot kivan igenybe venni.

4. rdsz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Felelossegu Tarsasag
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Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest, Barazda utca 42

Ajanlattevo nem teljesftette a fent meghatarozott idopontig a hianypotlasi felszblitasban foglaltakat, azaz a targyi 
resz kapcsan:

• Ajanlattevo a ..Gazdasdgi szereplokre vonatkozo informacioK' elnevezesb elektronikus urlapon 
nem tiintette fel Zs. E. B. szuletesi idejbt es szuletesi helyet.

• Ajanlattevo Zs. E. B. lakohelyenek iranyitoszdmat nem javitotta a hatalyos cegkivonatban 
foglaltak szerint.

• Ajanlattevo a Kbt. 66. § (6) bekezdes b) pontja szerinti urlapon nem jelblte meg, az igenybe 
kivant alvallalkozo nevet es cimet, valamint a kbzbeszerzesi eljaras azon reszeit 
(tevekenysegeit) amellyel bsszefuggbsben alvdllalkozbt kivan igenybe venni.

5. resz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntart6 es Parkepito Korl&tolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevd szekhelye: 1116 Budapest, Barazda utca 42

Ajanlattevo nem teljesftette a fent meghatarozott idopontig a hianypotlasi felszolitasban foglaltakat, azaz a targyi 
resz kapcsan:

• Ajanlattevo a ^Gazdasagi szereplokre vonatkozo informdciok'' elnevezesu elektronikus urlapon 
nem tuntette fel Zs. E. B. szuletesi idejet es szuletesi helyet.

• Ajanlattevo a Kbt. 66. § (6) bekezdes b) pontja szerinti iirlapon nem jelblte meg, az igenybe 
kivAnt alvallalkozo nevet es cimet, valamint a kbzbeszerzesi eljaras azon reszeit 
(tevekenysegeit) amellyel bsszefuggesben alvallalkozbt kivAn igenybe venni.

Ajanlattevo neve: Garden Kerteszeti es Erdeszeti Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1214 Budapest, II. Rakoczi Ferenc lit 324.

Ajanlattevo megfelelben teljesftette az 5. resz kapcsan a hianypotlasi felszolitasban foglaltakat.

Ajanlattevo neve: ZOFE Zbldterulet-fenntarto es Fejleszto Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1119 Budapest, Andor utca 47-49.3. em.

Ajanlattevo megfelelben teljesftette az 5. resz kapcsan a hianypbtlasi felszolitasban foglaltakat.

6. resz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevd szekhelye: 1116 Budapest, Barazda utca 42
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Ajanlattevo nem teljesitette a fent meghatarozott idopontig a hianypotlasi felszolitasban foglaltakat, azaz a targyi 
rdsz kapcsan:

• Ajanlattevo a „Gazdasdgi szereplokre vonatkozo informacio  ̂elnevezesii elektronikus urlapon 
feltuntette a gazdasagi szereplo kepviseldjenek adatait. Ajanlattevo nem tiintette fel Zs. E. B. 
sziiletesi idejet es szuletesi helyet.

• Ajanlattevo Zs. E. B. lakdhelyenek iranyitdszamat nem javitotta a hatalyos cegkivonatban 
foglaltak szerint.

• Ajanlattevo ajanlata reszekent benyujtotta a Kbt. 65. § (7) bekezdds szerinti nyilatkozatM, 
amelyben ugy nyilatkozott, hogy igenybe kivan venni kapacitast nyujtd szervezetet, azonban 
nem jelolte meg a szervezet nevet es szekhelyet, valamint azt, hogy mely alkalmassagi 
kovetelmeny kapcsan kivdn igenybe venni kapacitast nyujtd szervezetet. Nem nyujtotta be 
tovabba a kapacitast nyujtd szervezet EEKD-jat, es a kapacitast nyujtd szervezet es Ajanlattevo 
kozbtt letrejott Kbt. 65. § (7) bekezdes szerinti eldzetes megallapodast, es a kapacitast nyujtd 
szervezetet kepviselo szemely alairasi cimpeldanyat vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aldirdsi mintajat 
sem. Figyelemmel arra, hogy' ajanlattevo a 6. reszben benyujtott ajanlataban benyujtotta az 
alairasi cimpeldanyat az ajanlatot aland szemely vonatkozasaban, ezert ezen hianyossag nem 
idezheti eld az ajanlat ervenytelenseget.

• Ajanlattevo a Kbt. 66. § (6) bekezdes b) pontja szerinti urlapon nem jelolte meg, az igenybe 
kivant alvallalkozo nevet ds cfmdt, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon rdszeit 
(tevekenysegeit) amellyel osszefuggesben alvdllalkozdt kivan igdnybe venni.

Ajanlattevo nevd: Garden Kerteszeti es Erdeszeti Szolgaltatd Korlatolt Feleldssegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1214 Budapest, H. Rakdczi Ferenc ut 324.

Ajanlattevo megfelelden teljesitette a 6. rdsz kapcsdn a hianypotlasi felszolitasban foglaltakat.

Ajanlattevo neve: ZOFE Zoldterulet-fenntarto ds Fejleszto Korlatolt Feleldssegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1119 Budapest, Andor utca 47-49.3. em.

Ajanlattevo megfelelden teljesitette a 6. resz kapcsan a hianypotlasi felszolitasban foglaltakat.

A fentiekben rdszletezettek okan az alabbi aianlatokat drvenvtelennd szuksdges nyilvanftani a 
Biraldbizottsag allaspontia alapjan az alabb meghatarozott indokok okdn:

1. resz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntartd ds Parkepito Korlatolt Feleldssegu Tarsasdg

Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest Barazda Utca 42.

Ervdnytelensdg jogcime: Ajanlattevo ajanlatat a Biraldbizottsag javasolja drvenyteleniteni a Kbt. 73, § (1) 
bekezdes e) pontia alapjan, mivel az egydb mddon nem felel meg az ajanlati felhivasban es a kozbeszerzdsi 
dokumentumokban, valamint a jogszabalyokban meghatarozott feltdteleknek.
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Ervenytelenseg indoklasa: Ajanlattevd nem nyujtotta be hianypdtlAsAt Ajanlatkerd 2022. aprilis 12-i felhivAsa 
nyoman, es ennek okan:

• Ajanlattevo ajanlata reszekent benyujtott Kbt. 66. § (6) bekezdes szerinti nyilatkozata azt 
tartalmazza, hogy alvallalkozot kivan igenybe venni. Ajanlattevd az urlapon, a Kbt. 66. § (6) 
bekezdes b) pontja kapcsAn tiresen hagyta a mezdt, nem jelolte meg, az igenybe kivAnt alvAllalkozd 
nevet 6s cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon reszeit (tevekenysAgeit) amellyel 
osszefiiggesben alvallalkozot kivan igenybe venni.

• Ajanlattevo ajanlata nem tartalmazza a szerzodes teljesitese soran alkalmazni kivAnt gepek muszaki 
specifikAcidjAt.

• Ajanlattevd ajAnlata nem tartalmazza a szerzodes teljesitese sorAn alkalmazni kfvAnt funyfrotraktor 
vonatkozAsaban annak puttony meretet es a loero erteket.

Ajanlattevd neve: ZOFE Zoldteriilet-fenntarto es Fejleszto Korlatolt FeleldssAgfi Tarsasag

Ajanlattevd szekhelye: 1119 Budapest, Andor utca 47-49.3. em.

ErvAnytelenseg jogcfme: Ajanlattevo ajAnlatat a Biralobizottsag javasolja drvenytelemtem a Kbt. 73, S (1) 
bekezdes e) pontja alapjan, mivel az egyeb m6don nem felel meg jogszabAlyban meghatArozott felteteleknek.

Ervenytelenseg indoklasa:

AjAnlattevo ajAnlata rdszekent az alAbbi felolvas61apot nyujtotta be:

Felolvasdlap
1. r^szszempont: Nettd osszesfteU «j«rt1sd £r eibMiSsi mennyisegekalapjsn

15 042 43;

2. Reszszempont megnem£se;A tetjesMi. sor^n hasznaint kiv^nt 2 db gyujtcs funyirok kozut hJny dsrab akkumutStoros? ((mln 0 
darab-max 2 darab)

3. Reszszempoi'it megnevezese; A teljesKes sorin nasxniini 1 db fugyOJtSs fOnyErdUakcor kozu! h.'ny darsb akkunwlatoros? 
(min Odarsb-tnax 1 darab)

1

4. RSs’sxempom megnevezese: AjonfaUevS hany darab akkurnuiStoros szegeiyezC kaszet fan hasznainl a EeijesfU-s scrfin? (min 0 
.darab-max 2 oarab)

S. Resz'zemponl meanevez^se: A teljesstds sot ar; haszn&ni kfvcnt 2 carabsbvenj’vsgd kozul hany darab akkumuIMoros? Afmit1- 0 
aarab max Zcarab;

2

6. RSszsxernpont megnevez^se: Ajonlaitezj hany datzb akkumuliitoroi. iombfuj6t fog hasznaini a Kites scaonT’miri 0 darab-ma?:
1 darabj

1

?. Reszszampore rnegnevii.’.ese: Aia^iali.ev5 hbny darab akkismuiatoros ‘ancfurfts-i hmdyr-ek minh'-mm 20 cm-e.s i'ari'vs-xetojs vcnj
mg i!ta-;;&5is f>C;'ar>r 0 1 darab;

Ajanlattevd a 2022. Aprilis 20-An benyujtott hianypotlasAban az alAbbiak szerint modositotta a felolvasdlapon 
szerepld megajAnlAsAt:
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Felofvasolap
1. rgsazempont: Netto osszesiicUajSniaU St elbfra^sj mennyisegek aispjftn

2. R^szszempon: megnevez6se: A  sorsn hasznaini fciv&nt 2 db gyujtSs funy-nck kozitf hany darab akkumulsltxc-s? ((nun C 
aarab-max 2 o'arabj

teljesh.es

3. Rdszszempont megnevez^se: A teijesit^s sorin hasznilni kivint 1 db fugyujtos funyfritraktor kbzui hany darab akkurnulAtoros? 
(min 0 darab-rnsx 1 darab)

4. Rfiszszempont megnevezesc: Aidniattevo hany darab akkumulStoros szegdlyezS kaszSt fog haszn^fni a teljesMs sor^n? (min e 
darab-max 2 darab)

5. Reszszempont megnevezese; A tdj&skes sorin haszniint kivant 2 ciarab sbvdnwSgb kozut hany darab akkumubkoros? A (rnk\ 0 
darab-max 2 darab)

6. R&szszempc-nt megnevezise: AJSnlaUevS hfiny darab akkumuiotoros lombfujdt fog hasznSIn) a teliesites soran?(mln 0 darab-max
1 darab)

7. Reszszempont rnegnevezGse: AJSnlattev# h£-ny darab akkumulstofosiSncfureszt (amelynek minimum 2Grm-es ISncvezetoje van) 
fog hBsznSInl a tefjesiies sor^n? (min 0 darab-max 1 darab)

A fentiek alapjan AjAnlattevd mbdositotta ajAnlatdt aszerint, hogy az eredeti, ajanlatban foglalt megajaulast 
akkeppen irta at, hogy „0 darab” olyan a teljesftes soran hasznalni kivant fhgyujtds funyirotraktort ajanl meg 
amely akkumulAtoros. Az eredeti ajanlatban szereplo felolvas61apon ezen megajanUs „1 darab” volt.

A Kbt. 71. § (3) bekezdese alapjan hianvok potlasa csak arra iranyulhat, hogy az ajanlat megfelelien a 
kozbeszerzesi dokumentumok es a iogszabalvi eloirAsoknak. A Kbt. 71. § (8) bekezdese a) pontja alapjdn a 
hianypotlas nem iarhat a Kbt. szerinti alapelvek sdrelmdvel, tovabba a b) pont alapjAn a hianypotlas soran az 
ajanlatban a beszerzes targyanak jellemzoire, az ajanlattevd szerzodeses kbtelezettsege vegrehajtasanak modjara 
vagy a szerzodes mas felteteleire vonatkozd dokumentum tekinteteben csak olyan nem ielentos, egyedi 
reszletkerdesre vonatkozd hiba iavithatd vagy hiany potolhatd. tovabba atalanydijas szerzodes eseten az 
arazott kdltsegvetes (reszletes arajanlat) valamely tetele es egys^gara potolhatd, m6dosfthatd, kiegeszitheto vagy 
torblheto, amelynek valtoz£sa a telies aianlati a rat vagy annak ertekeles ala eso reszosszeget es az 
aianlattevok kozott az ertekeleskor kialakuld sorrendet nem befolyasolja.

A hianypotlas - kiilonosen a Kbt. 71. § (8) bekezdes b) pontja szerinti - koriatainak alkalmazasa kapcsan 
azonosithatoak tipikus esetkbrok. Ezen elohas jeleniti meg lenyegeben azt - az europai unios jog szempontjabol 
lenyeges - kovetelmenyt, hogy a hianypotlas nem iarhat az aianlati kotottseg megs^rtesevel.

A Biralobizottsdg allaspontja szerint a fentiek szerint bemutatott, 3. ertekelesi szempontra tett megajdnlas 
megvaltoztatasa egy^rtelmu megsertese az Ajanlattevd resz^rdl a Kbt, 71» S (8) bekezdes b) pontja szerinti 
hianypotUsi korlatnak. Ezen - ajanlati kotottseg megs6rtesevel jard - modositasnak korrigalasra a 
Bfralobizottsag Allaspontja szerint iogszeruen nincsenek lehetoseg, Ajanlatkerdnek ervenytelenne sziikseges 
nyilvanftani az Ajanlattevd ajanlatAt az 1. resz vonatkozasaban, figyelemmel arra, hogy az ajanlati kotottsegnek 
megsertesnek, mint jogsertesnek az objektiv jogkbvetkezmenye az ajanlat Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontja 
szerinti drvenytelensege.

A Kdzbeszerzesi DdntdbizottsAg a D.8/6/2019. szamu hatarozataban is rogzitette, hogy az EKR rendszerben tett 
vallalas koreben a hianypdtlas kdreben rogzitett ertek a dominans, az jelenik meg a generalt dsszegezesben. Tehat 
ha az ajanlattevd a hianypotlas soran barmely okbol atuja a felolvasolap tartahnat. ugy azt nem lehet ajanlatkerdi 
tajekoztatassal visszakorrigalni az eredetire, ezesetben az ajanlat drvenytelen.
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Ajanlattevo neve: Vinifera Hungary Kft.

Ajanlattevo szekhelye: 1174 Budapest Zsuzsanna Utca 22.

Ervdnytelensdg jogcime: Ajanlattevo ajanlatat a Biraldbizottsag javasolja ervenyteleniti a Kbt, 73. § (1) 
bekezdds e) pontia alapjdn, mivel 2022. dprilis 20-An visszavonta ajdnlat&t, ezert nem felel meg jogszabdlyban 
foglalt eloirdsoknak.

Erv6nytelens6g indoklasa: Ajanlatkero a felhivast megindfto felhivasban meghatarozta az ajanlati kotottseg 
idotartamat, valamint 2022. aprilis 1 -en tajekoztatta ajanlattevoket az ajanlati kotottseg 2022. junius 7-ig torteno 
kiterjesztesdrbl. Figyelemmel arra, hogy Ajanlattevo nem nyilatkozott a tajekoztatasban megjelblt hatdridoig, 
ezert a Kbt. 70. § (2) bekezdese alapjan ugy sziikseges tekinteni, hogy Ajanlattevo fenntartja ajanlatat az 
Ajanlatkero altal meghatarozott idopontig.

Az ajanlat visszavon&sara 2022. aprilis 20-an keriilt sor, ezen idopontban a fentiek alapjan fennallt az ajanlattevo 
ajanlati kbtbttsege.

A Kbt. 73. § (6) bekezdes a) pontja alapjan ervenytelen az ajanlat, amennyiben azt az ajanlati kotottseg fennallasa 
ellendre az ajanlattevo visszavonta.

Fentiek alapjan az ajanlat a Kbt. 73. § (6) bekezdes a) pontja nyoman a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontja alapjan 
ervenytelen.

2. resz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest Barazda Utca 42.

Ervenytelenseg jogcime: Ajanlattevo ajanlatat a Biraldbizottsag javasolja ervenyteleniteni a Kbt. 73. S (1) 
bekezdes e) pontia alapjan, mivel az egyeb modon nem felel meg az ajanlati felhivasban ds a kozbeszerzesi 
dokumentumokban, valamint a jogszabalyokban meghatarozott felteteleknek.

Ervenytelenseg indoklasa: Ajanlattevo nem nyujtotta be hianypotlasat Ajanlatkero 2022. aprilis 12-i felhivasa 
nyoman, es ennek okan:

• Ajanlattevo ajanlata reszekent benyujtott Kbt. 66. § (6) bekezdes szerinti nyilatkozata azt 
tartalmazza, hogy alvallalkozdt kivan igenybe venni. Ajanlattevo az urlapon, a Kbt. 66. § (6) 
bekezdes b) pontja kapcsan uresen hagyta a mezot, nem jelolte meg, az igenybe kfvant alvallalkozo 
nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon reszeit (tevekenysegeit) amellyel 
osszefuggesben alvallalkozdt kfvan igenybe venni.

* Ajanlattevo ajanlata reszekent benyujtott Kbt. 65. § (7) bekezdes szerinti nyilatkozataban ugy 
nyilatkozott, hogy igenybe kivan venni kapacitast nyujto szervezetet, azonban nem jelolte meg a 
szervezet nevet es szekhelyet, valamint azt, hogy mely alkalmassagi kovetelmeny kapcsan kivan 
igenybe venni kapacitast nyujto szervezetet. Nem nyiijtotta be tovabba a kapacitast nyujto szervezet 
EEKD-jat, es a kapacitast nyujto szervezet es Ajanlattevo kozbtt letrejbtt Kbt. 65. § (7) bekezdes 
szerinti elozetes megallapodast, es a kapacitast nyujto szervezetet kepviseld szemely alairasi 
cimpeldanyat vagy a Ctv. 9. §-a szerinti alairasi mintajat sem.
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Ajanlattevo neve: Vinifera Hungary Kft.

Ajanlattevo szekhelye: 1174 Budapest Zsuzsanna Utca 22.

Ervenytelensdg jogcime: Ajanlattevo ajdnlatat a Biraldbizottsag javasolja ervenyteleniti a Kbt 73. S (1) 
bekezdes e) pontia alapjan, mivel 2022. aprilis 20-an visszavonta ajanlatat, ezert nem. felel meg jogszabalyban 
foglalt eldirasoknak.

Ervdnytelenseg indokHsa: Ajanlatkero a felhivast meginditd felhivasban meghatarozta az ajanlati kotottseg 
idotartamat valamint 2022. aprilis 1-en tajekoztatta ajanlattevoket az ajanlati kotottseg 2022. junius 7-ig tortend 
kiteijeszteserol. Figyelemmel arra, hogy Ajanlattevo nem nyilatkozott a tajekoztatasban megjelolt hatariddig, 
ezdrt a Kbt. 70. § (2) bekezdese alapjdn ugy sziikseges tekinteni, hogy Ajanlattevo fenntartja ajanlatat az 
Ajanlatkero altal meghatarozott idopontig.

Az ajanlat visszavonasara 2022. Aprilis 20-an keriilt sor, ezen idopontban a fentiek alapjan fennallt az ajanlattevo 
ajanlati kotottsege.

A Kbt. 73. § (6) bekezdes a) pontja alapjan ervdnytelen az ajanlat, amennyiben azt az ajanlati kotottseg fennallasa 
ellenere az ajanlattevo visszavonta.

Fentiek alapjan az ajanlat a Kbt. 73. § (6) bekezdes a) pontja nyoman a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontja alapjan 
ervenytelen.

3. resz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Feleldssegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest Barazda Utca 42.

Ervdnytelenseg jogcime: Ajanlattevo ajanlatat a Biraldbizottsag javasolja ervenyteleniteni a Kbt, 73, S (1) 
bekezdes e) pontia alapjan, mivel az egyeb mddon nem felel meg az ajanlati felhivasban es a kozbeszerzesi 
dokumentumokban, valamint a jogszabalyokban meghatdrozott felteteleknek.

Ervenytelenseg indoklasa: Ajanlattevo nem nyujtotta be hianypotlasat Ajanlatkero 2022. aprilis 12-i felhivasa 
nyoman, es ennek okan:

• Ajanlattevo ajanlata reszekent benyujtott Kbt. 66. § (6) bekezdes szerinti nyilatkozata azt 
tartalmazza, hogy alvallalkozot kivan igenybe venni. Ajanlattevo az urlapon, a Kbt. 66. § (6). 
bekezdes b) pontja kapcsan Oresen hagyta a mezbt, nem jelolte meg, az igenybe kivant alvallalkozo 
nevet ds cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon reszeit (tevekenysegeit) amellyel 
osszefuggesben alvallalkozot kivan igenybe venni.

Ajanlattevo neve: Vinifera Hungary Kft.

Ajanlattevo szekhelye: 1174 Budapest Zsuzsanna Utca 22.

Ervenytelenseg jogcime: Ajanlattevo ajanlatat a Biraldbizottsag javasolja ervdnyteleniti a Kbt. 73. § (1) 
bekezdes e) pontia alapjan, mivel 2022. aprilis 20-an visszavonta ajanlatat, ezert nem felel meg jogszabalyban 
foglalt eldirasoknak.

Ervenytelenseg indoklasa: Ajanlatkero a felhivast megindftd felhivasban meghatarozta az ajanlati kotottseg 
idotartamat, valamint 2022. aprilis 1-en tajekoztatta ajanlattevoket az ajanlati kotottseg 2022. junius 7-ig torteno 
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kiteijeszteserol. Figyelemmel arra, hogy Ajanlattevd nem nyilatkozott a tajekoztatasban megjelblt hatAriddig, 
ezert a Kbt. 70. § (2) bekezdese alapjan ugy sziikseges tekinteni, hogy Ajanlattevo fenntartja ajAnlatAt az 
Ajanlatkerd Altai meghatarozott idbpontig.

Az ajanlat visszavonasara 2022. Aprilis 20-dn keriilt sor, ezen idopontban a fentiek alapjan fennallt az ajanlattevo 
ajanlati kotottsege.

A Kbt. 73. § (6) bekezdes a) pontja alapjan ervenytelen az ajanlat, amennyiben azt az ajanlati kbtdttseg fennallasa 
ellenere az ajanlattevo visszavonta.

Fentiek alapjAn az ajAnlat a Kbt. 73. § (6) bekezdds a) pontja nyoman a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontja alapjan 
ervenytelen.

4. resz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Felelbssegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest BarAzda Utca 42.

Ervenytelenseg jogcime: Ajanlattevo ajanlatat a Biraldbizottsag javasolja drvenytelemtem a Kbt, 73, § (1) 
bekezdes e) pontja alapjan, mivel az egydb mddon nem felel meg az ajanlati felhivAsban es a kozbeszerz&i 
dokumentumokban, valamint a jogszabalyokban meghatarozott felteteleknek.

Ervenytelenseg indoklAsa: Ajanlattevo nem nyujtotta be hianypotlasat Ajanlatkerd 2022. aprilis 12-i felhivasa 
nyoman, 6s ennek okan:

• Ajanlattevd ajanlata reszekent benyujtott Kbt. 66. § (6) bekezdes szerinti nyilatkozata azt 
tartalmazza, hogy alvAllalkozdt kivan igenybe venni. Ajanlattevd az urlapon, a Kbt. 66. § (6) 
bekezdes b) pontja kapcsAn iiresen hagyta a mezdt, nem jelblte meg, az igenybe kfvAnt alvAllalkozd 
nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon reszeit (tevekenysegeit) amellyel 
bsszefuggesben alvAllalkozdt kivan igenybe venni.

Ajanlattevd neve: Vinifera Hungary Kft.

Ajanlattevo szekhelye: 1174 Budapest Zsuzsanna Utca 22.

Ervenytelenseg jogcime: Ajanlattevd ajanlatat a Biraldbizottsag javasolja ervenyteleniti a Kbt. 73. § (1) 
bekezdes e) pontja alapjan, mivel 2022. aprilis 20-an visszavonta ajanlatat, ezert nem felel meg a jogszabalyban 
foglalt eloirasoknak.

Ervenytelenseg indoklasa: Ajanlatkerd a felhivast megindito felhivAsban meghatarozta az ajanlati kbtdttseg 
idotartamat valamint 2022. Aprilis 1-en tajekoztatta ajAnlattevoket az ajanlati kbtdttseg 2022. junius 7-ig tbrtenb 
kiteijeszteserol. Figyelemmel arra, hogy Ajanlattevo nem nyilatkozott a tajekoztatasban megjelblt hatAriddig, 
ezert a Kbt. 70. § (2) bekezdese alapjan ugy sziikseges tekinteni, hogy Ajanlattevd fenntartja ajAnlatAt az 
Ajanlatkerd Altal meghatarozott idopontig.

Az ajanlat visszavonAsAra 2022. Aprilis 20-An keriilt sor, ezen idopontban a fentiek alapjan fennallt az ajAnlattevd 
ajanlati kotottsege.

A Kbt. 73. § (6) bekezdes a) pontja alapjan ervenytelen az ajanlat, amennyiben azt az ajAnlati kbtdttseg fennallasa 
ellenere az ajAnlattevd visszavonta.

Fentiek alapjAn az ajanlat a Kbt. 73. § (6) bekezdes a) pontja nyomAn a Kbt. 73. § (1) bekezdds e) pontja alapjan 
ervenytelen.
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5. resz

Ajanlattevd neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Feleldssegu Tarsasag

Ajanlattevd szekhelye: 1116 Budapest Barazda Utca 42.

Ervenytelenseg jogcfme: Ajanlattevo ajanlatat a BirAldbizottsag javasolja ervenyteleniteni a Kbt. 73, S (1) 
bekezdes e) pontia alapjan, mivel az egyeb modon nem felel meg az ajanlati felhivasban 6s a kozbeszerzesi 
dokumentumokban, valamint a jogszabalyokban meghatArozott felteteleknek.

Ervenytelenseg mdoklasa: Ajanlattevo nem nyujtotta be hiAnypotlasat Ajanlatkero 2022. Aprilis 12-i felhivAsa 
nyoman, ds ennek okan:

• Ajanlattevd ajanlata reszekent benyujtott Kbt. 66. § (6) bekezdes szerinti nyilatkozata azt tartalmazza, 
hogy alvallalkozot kivan igenybe venni. Ajanlattevd az Orlapon, a Kbt. 66. § (6) bekezdes b) pontja 
kapcsan iiresen hagyta a mezot, nem jelolte meg, az igenybe kivant alvallalkozd nevet es cimet, valamint 
a kozbeszerzesi eljaras azon reszeit (tevekenysegeit) amellyel dsszefiiggdsben alvallalkozot kivan igenybe 
venni.

6. resz

Ajanlattevd neve: Harmat Kert Parkfenntartd es Parkepito Korlatolt Feleldssegu Tarsasag

Ajanlattevd szekhelye: 1116 Budapest BarAzda Utca 42.

Ervenytelenseg jogcfme: Ajanlattevd ajanlatat a BiralobizottsAg javasolja ervenyteleniteni a Kbt. 73. § (1) 
bekezdes e) pontia alapjan, mivel az egyeb modon nem felei meg az ajanlati felhivasban As a kozbeszerzesi 
dokumentumokban, valamint a jogszabalyokban meghatarozott felteteleknek.

Ervenytelenseg indoklasa: Ajanlattevd nem nyujtotta be hianypotlasat Ajanlatkero 2022. aprilis 12-i felhivAsa 
nyoman, es ennek okan:

• Ajanlattevd ajanlata reszekent benyujtott Kbt. 66. § (6) bekezdds szerinti nyilatkozata azt 
tartalmazza, hogy alvallalkozot kivan igenybe venni. Ajanlattevo az urlapon, a Kbt. 66. § (6) 
bekezdds b) pontja kapcsAn uresen hagyta a mezot, nem jelolte meg, az igenybe kivAnt alvAllalkozd 
nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon reszeit (tevekenysegeit) amellyel 
osszefiiggesben alvallalkozot kivan igenybe venni.

• AjAnlattevo ajanlata reszekent benyujtott Kbt. 65. § (7) bekezdes szerinti nyilatkozataban ugy 
nyilatkozott, hogy igdnybe kivAn venni kapacitAst nyujtd szervezetet, azonban nem jelolte meg a 
szervezet nevet es szekhelyet, valamint azt, hogy mely alkalmassagi kovetelmeny kapcsAn kivan 
igenybe venni kapacitAst nyujtd szervezetet. Nem nyujtotta be tovAbba a kapacitAst nyujtd szervezet 
EEKD-jat, es a kapacitAst nyujtd szervezet es AjAnlattevo kdzbtt letrejott Kbt. 65. § (7) bekezdes 
szerinti eldzetes megallapodast, es a kapacitAst nyujto szervezetet kepviselo szemely alAirasi 
cimpeldAnyat vagy a Ctv. 9. §-a szerinti alairasi mintAjAt sem.

A BirAld Bizottsagi tagok Altai kuldott birAlo e-mailekjelen jegyzokonyv elvAlaszthatatlan reszet kepezik.

Az e-mailes birAlatok megkuldesevel a bfrAld bizottsagi tiles berekesztesre keriilt.
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A jegyzokonyvet hitelesitette e-mailes visszajelzesevek
Polyan Jozsef



A BIRALO BIZOTTSAGITAGOK ALTAL MEGKULDOTT E-MAILEK

Budapest Fovaros VUI. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat

^dzteriileti zoldteriiletek fenntartdsa” 
targyu kozbeszerzesi eljaras

Helyszin: a Biralo Bizottsag minden tagja az aktualis tartozkodasi helydn fogaimazza meg szakmai 
dlldspontj^t.
Datum: 2022. Aprilis 21-tdl egeszen addig, amig az osszes Biralo Bizottsagi tag biralati e-mail iizenete 
megerkezik a jelen Biralo Bizottsagi jegyzokbnyv keszitojehez

NEV E-mail cim
Lang Gabome langsz@jgk.hu

Poiyan Jozsef polyanj@jgk.hu

dr. Kiss Eva kisseva@jozsefvaros.hu

Tamis Norbert

Nevezett bizottsagi tag az frasbeli 
szakvelemenyet a Biralo Bizottsag 
rendelkezesre bocsatotta, igy a kozbeszerzesi 
szakertelem biztositott.

Stein Karolina

Nevezett bizottsagi tag az irasbeli 
szakvelemenyet a Biralo Bizottsag 
rendelkezesre bocsdtotta, igy a kozbeszerzesi 
szakertelem biztositott.
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Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat

„Kozteriileti zoldteruletek fenntartasa”

targyu kozbeszerzdsi eljArAs

SZAVAZOLAP
Alulirott Dr. Kiss Eva a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat, mint Ajanlatkerd 
Altai meginditott „Kdzteriileti zoldteruletek fenntartasa” targyu kozbeszerzdsi eljaras 
bfrAldbizottsAgAnak elnoke, ezdton kijelentem, hogy az eljArast lebonyolitd felelds akkreditalt 
kozbeszerzdsi szaktanAcsadd ds kozbeszerzdsi szakdrtd Altai megkuldott frasbeli allasfoglalasokat 
Attekintettem ds ez alapjan az alabbiak szerint adorn meg allasfoglalasomat:

Egyetertek - nem ertek egyet1 azzal

A kozbeszerzdsi eljaras eddigi fobb mozzanatai az alabbiak szerint foglalhatdk ossze:

Ajanlatkerd 2022. junius 7-ig kiterjesztette az ajanlati kotottsdget figyelemmel aria, hogy az ajAnlatok biralata 
vArhatdan elhuzodik. Az errol szolo tAjekoztatast Ajanlatkdrd 2022. Aprilis 1-dn kiildte meg az Ajanlattevoknek. 
AjAnlattevoknek 2022. Aprilis 8. 16:00-ig volt lehetosdgiik nyilatkozni ajAnlati kotottseguk fenntartAsArdl. A fent 
megjelolt hatAridoig egyetlen Ajanlattevd sem nyujtott be nyilatkozatot, igy a Kbt. 70. § (2) bekezdese 
drtelmeben valamennvi Aianlattevo fenntartia aianlatat a taiekoztatasban meghatarozott idopontig, azaz 
2022, iunius 7-ig.

AjAnlatkero - figyelemmel az 2022. Aprilis 12-ig jovAhagyott birdldbizottsAgi jegyzokonyvben foglaltakra - 
2022. Aprilis 12-dn megkiildte Ajanlattevdk reszdre a hiAnypdtlasi felszolitast, felvilagositAs kerest, ArindoklAs 
kdrest. A fenti felszdlitAsokban foglaltak teljesitesere Ajanlattevoknek 2022. aprilis 20.12:00-ig volt lehetosdge.

2022. Aprilis 14-dn e-mail-es uton, 2022. aprilis 20-An pedig postai uton megkuldesre keriilt a Platina-Bau Zrt. 
reszdre a II. szamu Kbt. 69. § (1) bekezddse szerinti informAcio keres, amely nyomAn e-mail-es uton a ceg ugy 
nyilatkozott, hogy a Vinifera Kft. a levelben megjelolt referenciAk nyoman sem teliesitett resziikre 
szolgaltatast.

A Vinifera Kft. 2022. aprilis 20-an valamennvi megpalyAzott rdsz esetdben visszavonta aianlatat, valamint 
az EKR-en keresztiil nem nyujtotta be a fent megjelolt hatAridoig felvilagosftAsat. A ceg emailben kiilddtt egy 
levelet, amelyben igyekezett megmagyarazni, hogy a referenciakat nem a ceg, hanem az ott dolgozo 
szakemberek valositottAk meg, ds fdlredrtette a jogszabAlyt, azt hitte, hogy ezAltal ezek a munkAk a ceg 
referenciAikent is bemutathatok. Ezen nyilatkozatAt az eljArAs soran nem vehetjiik figyelembe (mivel nem az 
EKR-ben kiildte meg a nyilatkozatot), egyuttal az ajAnlat visszavonAsAval a kdrdes irrelevAnssA is vAlt.

A hianvpdtlAsok nyoman az alabbi megallapftAsok teszi a Biraldbizottsag;

1. rdsz

Ajanlattevd neve: Harmat Kert Parkfenntartd es Parkepito Korlatolt Felelossegu TarsasAg

1 megfeielo alAhiizando!



Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest Barazda Utca 42.

Ajanlattevd nem teljesitette a fent meghatarozott idopontig a hianypotlasi felszolftasban foglaltakat, azaz a 
t^rgyi resz kapcsan:

• Ajanlattevo a „Gazdasdgi szereplokre vonatkozd informdcid^ elnevezesu elektronikus 
urlapon nem tiintette fel Zs. E. B. sziiletesi idejet es sziiletesi helyet.

• Ajanlattevd a Kbt. 66. § (6) bekezdds b) pontja szerinti urlapon nem jelolte meg, az 
igenybe kivant alvallalkozd nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon 
reszeit (tevekenysdgeit) amellyel osszefuggesben alvallalkozot kivan igenybe venni.

• Ajanlattevd az ajanlat reszekent benyujtotta a „Gepek_nyilatkozat.pdf' elnevezesu 
nyilatkozatat, amelyben megadta a szerzddes teljesitese soran alkalmazni kivant gepek 
tipusait, azoknak a muszaki specifikdciojdt azonban nem tartalmazza az ajanlat.

• Ajanlattevd nem nyujtotta be Zs. E. B. alaiiasi cimpeldanyat vagy a Ctv. 9. §-a szerinti 
alairasi mintajat. Figyelemmel arra, hogy ajanlattevd a 6. reszben benyujtott 
ajanlataban benyujtotta az aldir&si cimpeldanyat az ajanlatot al&lro szemely 
vonatkozasaban, ezert ezen hianyossag nem iddzheti eld az ajanlat drvenytelensdget.

• A nGepek_nyilatkozat.pdf' elnevezesu nyilatkozatban a funyfrotraktor vonatkozdsdban 
nem adta meg Ajanlattevd a funyirdtraktor puttony mdretet es a loerd drtdket.

Ajanlattevd neve: Garden Kerteszeti es Erdeszeti SzoIgAltatd Korlatolt Felelossegu Tarsasag 

Ajanlattevd szekhelye: 1214 Budapest, IL Rakdczi Ferenc ut 324.

Ajanlattevd megfeleloen teljesitette az 1. resz kapcsan a hianypdtldsi felszdlftasban foglaltakat.

Ajanlattevd neve: ZOFE Zbldterulet-fenntarto es Fejleszto Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevd szekhelye: 1119 Budapest, Andor utca 47-49.3. em.

Ajanlattevd a hianypotlas 1. es 2. pontjaban foglaltakat megfeleloen teljesitette, ugyanakkor a lentiekben 
reszletezettek alapjan Ajanlattevo modositotta megajanlasat a benyujtott hftmypotlasaban a felolvasolapon a 3. 
ertekelesi reszszempont vonatkozasaban.

2. resz

Ajanlattevd neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepitd Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevd szekhelye: 1116 Budapest, Barazda utca 42

Ajanlattevd nem teljesitette a fent meghatarozott idopontig a hianypotlasi felszolftasban foglaltakat, azaz a 
targyi resz kapcsan:

• Ajanlattevd a ^Gazdasagi szereplokre vonatkozd informacioK' elnevezesu elektronikus 
urlapon nem tiintette fel Zs. E. B. sziiletesi idejet es sziiletesi helyet.

• Ajanlattevd Zs. E. B. lakdhelyenek iranyitoszam^t nem javitotta a hatdlyos 
cdgkivonatba foglaltaknak megfeleloen.

• Ajanlattevd ajanlata reszekent benyujtotta a Kbt. 65. § (7) bekezdSs szerinti 
nyilatkozatat, amelyben ugy nyilatkozott, hogy igenybe kivan venni kapacitast nyujtd 
szervezetet, azonban nem jelolte meg a szervezet nevet es szekhelydt, valamint azt, 
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hogy mely alkalmassagi kdvetelm6ny kapcsan kivan igenybe venni kapacitast nyujto 
szervezetet. Nem nyujtotta be tovabba a kapacitast nyujto szervezet EEKD-jat, 6s a 
kapacitast nyujto szervezet es Ajdnlattevo kozott letrejott Kbt. 65. § (7) bekezdds 
szerinti elozetes megallapoddst, 6s a kapacitast nyujto szervezetet kepviseld szemely 
alairasi cimpeldanyat vagy a Ctv. 9. §-a szerinti alairasi mintajat sem. Figyelemmel 
arra, hogy ajdnlattevd a 6. reszben benyujtott ajanlataban benyujtotta az alairasi 
cimpeldanyat az ajanlatot alairo szemely vonatkozasaban, ezert ezen hianyossag nem 
idezheti eld az ajanlat ervenytelenseget.

• Ajanlattevo a Kbt. 66. § (6) bekezdds b) pontja szerinti urlapon nem jeldlte meg, az 
igenybe kivant alvallalkozd nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon 
reszeit (tevekenysegeit) amellyel osszefuggesben alvallalkozot kivan igenybe venni.

• Ajanlattevo nem nyujtotta be Zs. E. B. alairasi cimpeldanyat vagy a Ctv. 9. §-a szerinti 
aldirdsi minUjat.

Ajanlattevo neve: Garden Kerteszeti es Erdeszeti Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1214 Budapest, n. Rakdczi Ferenc nt 324.

Ajanlattevo megfelelden teljesitette a 2. resz kapcsan a hianypotlasi felszolitasban foglaltakat.

Ajanlattevo neve: ZOFE Zoldteriilet-fenntarto es Fejleszto Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1119 Budapest, Andor utca 47-49.3. em.

Ajanlattevo megfelelden teljesitette a 2. resz kapcsan a hi&nypotlasi felszolitasban foglaltakat.

3.r6sz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest, Barazda utca 42

Ajanlattevo nem teljesitette a fentmeghatarozott idopontig a hianypotlasi felszolitasban foglaltakat, azaz a targyi 
resz kapcsan:

• Ajanlattevo a ..Gazdasagi szereplokre vonatkozd informdcid^ elnevezdsu elektronikus 
urlapon nem tiintette fel Zs. E. B. szuletesi idejet es szuletesi helydt

• Ajanlattevo a Kbt. 66. § (6) bekezdes b) pontja szerinti urlapon nem jelolte meg, az 
igenybe kivant alvallalkozd nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon 
reszeit (tevekenysegeit) amellyel osszefuggesben alvallalkozot kivan igenybe venni.

4. resz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest, Barazda utca 42

Ajanlattevo nem teljesitette a fent meghatarozott idopontig a hianypotlasi felszdlitasban foglaltakat, azaz a 
targyi resz kapcsan:
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• Ajanlattevo a „Gazdasagi szereplokre vonalkozd informaciok” elnevezesu elektronikus 
urlapon nem tuntette fel Zs. E. B. szuletesi idejet es szuletesi helyet

• Ajanlattevd Zs. E. B. lakdhelyenek irdnyitoszamat nem javitotta a hatalyos 
cegkivonatban foglaltak szerint.

• Ajanlattevd a Kbt. 66. § (6) bekezdes b) pontja szerinti urlapon nem jelolte meg, az 
igenybe kivant alvallalkozd nevet es cimet, valamint a kbzbeszerzesi eljaras azon 
reszeit (tevekenysegeit) amellyel bsszefuggesben alvallalkozot kivan igdnybe venni.

5. resz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepfto Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest, Barazda utca 42

Ajanlattevo nem teljesitette a fent meghatarozott idopontig a hianypotlasi felszolftasban foglaltakat, azaz a 
tArgyi resz kapcsan:

• Ajanlattevo a „Gazdasdgi szereplokre vonatkozd informdcidk" elnevezesu elektronikus 
iirlapon nem ttintette fel Zs. E. B. szuletesi idejet 6s szuletdsi helyet.

• Ajanlattevd a Kbt. 66. § (6) bekezdes b) pontja szerinti urlapon nem jelolte meg, az 
igenybe kivdnt alvallalkozo nev6t 6s cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon 
rdszeit (tevekenysegeit) amellyel osszefuggesben alvAllalkozot kivan igenybe venni.

Ajanlattevd neve: Garden Kerteszeti es Erdeszeti Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1214 Budapest, n. Rakoczi Ferenc ut 324.

Ajanlattevo megfelelden teljesitette az 5. resz kapcsan a hianypotlasi felszolftasban foglaltakat.

Ajanlattevd neve: ZOFE Zoldterulet-fenntarto es Fejleszto Korlatolt Feleldssegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1119 Budapest, Andor utca 47-49.3. em.

Ajanlattevd megfelelden teljesitette az 5. resz kapcsan a hianypotlasi felszolftasban foglaltakat.

6. resz

Ajanlattevd neve: Harmat Kert Parkfenntartd es Parkepfto Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevd szekhelye: 1116 Budapest, Barazda utca 42

Ajanlattevd nem teljesitette a fent meghatarozott idopontig a hianypotlasi felszolftasban foglaltakat, azaz a 
targyi resz kapcsan:

• Ajanlattevo a „Gazdasdgi szereplokre vonatkozd informacio^’ elnevezesu elektronikus 
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iirlapon feltiintette a gazdasagi szerepld kepviselojenek adatait. Ajanlattevo nem 
tuntette fel Zs. E. B. szuletesi idejet es szuletesi helydt.

• Ajanlattevo Zs. E. B. lakohelyenek iranyitoszamat nem javitotta a hatalyos 
cegkivonatban foglaltak szerint.

• Ajanlattevo ajanlata reszekent benyujtotta a Kbt. 65. § (7) bekezdes szerinti 
nyilatkozatat, amelyben ugy nyilatkozott, hogy igenybe kivan venni kapacitdst nyujto 
szervezetet, azonban nem jelolte meg a szervezet nev6t es szekhelyet, valamint azt, 
hogy mely alkalmassagi kovetelmeny kapcsan kivan igenybe venni kapacitast nyujto 
szervezetet. Nem nyujtotta be tovabba a kapacitast nyujto szervezet EEKD-jat, es a 
kapacitast nyujto szervezet es Ajanlattevo kozott letrejott Kbt. 65. § (7) bekezdes 
szerinti elozetes megdilapoddst, 6s a kapacitast nyujto szervezetet kepviseld szemely 
alairasi cimpeldanyat vagy a Ctv. 9. §-a szerinti alairasi mintdjat sem. Figyelemmel 
arra, hogy ajanlattevo a 6. r6szben benyujtott ajdnlaUban benyujtotta az aldirasi 
cimpelddnyat az ajanlatot aldiro szemely vonatkozasaban, ezert ezen hianyoss^g nem 
iddzheti eld az ajdnlat erv6nytelens6g6t.

• Ajanlattevo a Kbt. 66. § (6) bekezdes b) pontja szerinti urlapon nem jelolte meg, az 
igenybe kivant alvallalkozo nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon 
reszeit (tevekenysegeit) amellyel osszefuggdsben alvdllalkozot kivdn igenybe venni.

Ajanlattevo neve: Garden Kerteszeti es Erdeszeti Szolgaltato Korlatolt Feleldssegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1214 Budapest, n. Rakoczi Ferenc ut 324.

Ajanlattevo megfeleloen teljesitette a 6. resz kapcsan a hianypotlasi felszolitasban foglaltakat.

Ajanlattevo neve: ZOFE Zbldteriilet-fenntarto es Fejleszto Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1119 Budapest, Andor utca 47-49.3. em.

Ajanlattevo megfeleloen teljesitette a 6. resz kapcsan a hianypotlasi felszolitasban foglaltakat.

A fentiekben rdszletezettek okan az alabbi aianlatokat drvdnytelennd sziikseges nyilvanitani a 
Biral6bizottsag ^llaspontia alapi&n az alabb mcghatArozott indokok okan:

1. resz

Ajanlattevo neve: Hannat Kert Parkfenntarto 6s Parkepito Korlatolt Feleldssegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest Barazda Utca 42.

Ervdnytelensdg jogcime: Ajanlattevo ajanlatat a Biralobizottsag javasolja ervenytelenitem a Kbt. 73. § (1) 
bekezdes e) pontia alapjdn, mivel az egyeb m6don nem felel meg az ajanlati felhivasban es a kozbeszerzesi 
dokumentumokban, valamint a jogszabalyokban meghatarozott felteteleknek.

Ervenytelenseg indoklasa: Ajanlattevo nem nyujtotta be hianypotlasat Ajanlatkerd 2022. aprilis 12-i felhivasa 
nyoman, 6s ennek okan:
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• Ajanlattevo ajanlata reszekent benyujtott Kbt. 66. § (6) bekezdes szerinti nyilatkozata azt 
tartalmazza, hogy alvAllalkozot kivan igenybe venni. Ajanlattevo az urlapon, a Kbt. 66. § 
(6) bekezdes b) pontja kapcsan iiresen hagyta a mezot. nem jelolte meg, az igenybe kivant 
alvallalkozo nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon reszeit (tevekenysdgeit) 
amellyel osszefuggesben alvallalkozot kivan igenybe venni.

• Ajanlattevo ajanlata nem tartalmazza a szerzodes teljesit&e sor&n alkalmazni kivant gepek 
muszaki specifikaciojdt.

• Ajanlattevo ajanlata nem tartalmazza a szerzodes teljesitese soran alkalmazni kivant 
funyirotraktor vonatkozasdban aimak puttony merest 6s a 16er6 ertekdt.

Ajanlattevo neve: ZOFE Z61dterulet-fenntart6 6s Fejleszto Korlatolt Feleloss6gu T^rsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1119 Budapest, Andor utca 47-49.3. em.

Ervenytelenseg jogcime: Ajanlattevo ajanlatat a Biralbbizottsag javasolja 6rvenyteleniteni a Kbt. 73. S (1) 
bekezdes e) pontia alapjan, mivel az egyeb modon nem felel meg jogszabalyban meghatarozott felteteleknek.

Ervenytelenseg indoklasa:

Ajanlattevd ajanlata reszekent az alabbi felolvasolapot nyujtotta be:

Feloivasalap
1. rSszszempont; Nett6 bsszest'LeU ajSniau Sr eibiroiSsi mennyis^gek alapjAn

11042 491

2. R^szszempont megnevezeseiA  sordn hasznilni kfvar:t2 db gyujtSs funyirdk kozQI hany darab akkumulatoros? ((min 0 
darab-rnax2 darab)

teljesft.es

2

3. Reszszempont megnevezese; A tcljesttcs soran hasznSIni k<v«nt 1 do fugyujtos funyirdtraktor kbzui hany carab ckkumulfitoros? 
[mln 0 darab-max 1 darab)

1

4. Reszszempont megnevezese: AjSntgitevo hSny darab akkumuiatoros szegetyezo kaszfit fug hasznalni a teljesiles soran? (ruin 0 
darsb-maxZ darab)

2

5. Rcszszemponl megnevezese: A teljesftes soran hasznaint kivant 2 da rah sovenyvago kozul hany darab akkumulaiorcs? A [min 0 
darab-max 2 darab)

2

6. R^szszempor.i megnevezese: /ganletrevC hany darab ekkumutatoros iombfiijit fog hasznaini a teljesltes soran?(min 0 darab-rnax
1 darab)

1

7. Reszszempont megnevezese: AjdniatievS hany darab akkumukkoros ISnrfdreszt (ameiynek minimum 20 cm-es lai'itvezctojc van) 
fog hasznStni a tdjeskfis sornn? (min 0 dsrah-max * darab)

Ajanlattevo a 2022. aprilis 20-an benyujtott hianypotlasaban az alabbiak szerint modositotta a felolvasolapon 
szereplo megajanlasat:
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Felalvas&iap
1. resmempont: Nettd bsszestieU 8j5n1ati ir efofrSSsst mennyisirgek alapjan

2. Rdszszempont megneva’cse: A teliesiies soran hesznaini kivant 2 db gyujtos funy'rdk kdzui hiny darab akkumuiatoros? ((mln 0 
darab-max 2 darab}

3. Rcszszempont megnc-vc-zese: A teljesit£s soran hasznalni kMnt 1 rib fugyijjtos fGnyfrdiraktor kbzul hany darab akkumuiSforos? 
(min Ci darsb-max 1 tiarab)

4. Reszszempont megnevezese: AjSrJattevo hany darab akkumui^toros szegelyczo kaszat fog haszncfni a teljesitas soran? (mln 0 
darab-max 2 darab}

5. Reszszempont megnevez^se: A teljeslies soriin haszn&ini kfvam 2 darab sovSnyvand kbzui hAny darab skkumulatoros? A (min 0 
darab-max 2 darab}

6. Reszszempont megnevezese; Ajanlattevo hany darab akkurnutatoros lombfujot fog hasznslnl a teijeskes sor«n?(min 0 darab-max 
1 darab}

7. Reszszempont megnevezdse: Ajinfattevd hany darab akkumulatoros fahcfureszt (amelynekminimum 20 cm-eslSnwezetdjfrvan) 
fog hasznAini a teijesrt^s sor^n? (min 0 darab-max 1 darab)

A fentiek alapjan Ajanlattevo modositotta aiAnlatAt aszerint, bogy az eredeti, ajanlatban foglalt megajanlAst 
akkeppen irta at, hogy „0 darab” olyan a teljesites soran hasznalni kivant fugyujtbs ffinyirbtraktort ajanl meg 
amely akkumulatoros. Az eredeti ajanlatban szereplo felolvasolapon ezen megajAnlas „1 darab” volt.

A Kbt. 71. § (3) bekezdAse alapjan hiAnvok potldsa csak arra irAnyulhat, hogy az ajAnlat megfelelien a 
kozbeszerzesi dokumentumok es a jogszabalvi eloirAsoknak. A Kbt. 71. § (8) bekezdese a) pontja alapjan a 
hianypdtlas nem iArhat a Kbt. szerinti alapelvek sArelmdvel. tovabba a b) pont alapjAn a hiAnypdtlAs sorAn az 
ajanlatban a beszerzes targyanak jellemzoire, az ajanlattevo szerzodeses kotelezettsege vegrehajtasAnak modjara 
vagy a szerzodes mAs felteteleire vonatkozd dokumentum tekinteteben csak olyan nem jelentos, egyedi 
reszletkerdesre vonatkozd hiba javithato vagy hiAny potolhatd, tovAbbA Atalanydijas szerzodes eseten az 
Arazott koltsegvetes (reszletes ArajAnlat) valamely tetele es egysAgAra pdtolhato, modosithato, kiegeszftheto vagy 
torblheto, amclvnek valtozasa a teljes aianlati arat vagy annak ertekeles aid esd reszosszeget es az 
aianlattevok kozott az ertekeleskor kialaku!6 sorrendet nem befolvasolia.

A hiAnypotlas - kulonbsen a Kbt. 71. § (8) bekezdes b) pontja szerinti - korlAtainak alkalmazAsa kapcsAn 
azonosithatoak tipikus esetkorok. Ezen eloiras jelenfti meg lenyegeben azt - az europai unios jog szempontjabol 
lenyeges - kovetelmenyt, hogy a hianypotlas nem iarhat az aiAnlati kotbttsAg megsArtesevel.

A BirAlobizottsag AllAspontja szerint a fentiek szerint bemutatott, 3. ertekelesi szempontra tett megajAnlas 
megvaltoztatAsa egyertelmu megsertese az AiAnlattevo reszerol a Kbt. 71. § (8) bekezdes b) pontja szerinti 
hiAnypotlasi korlatnak. Ezen - ajanlati kotottseg megsertesevel jar6 - modositasnak korrigalasra a 
BirAlobizottsag AllAspontja szerint iogszeruen nincsenek lehetoseg. Ajanlatkeronek ervenytelenne sziikseges 
nyilvAnitani az Ajanlattevo ajAnlatat az 1. resz vonatkozasaban, figyelemmel arra, hogy az ajAnlati kotottsegnek 
megsertesnek, mint jogsertesnek az objektiv jogkovetkezmenye az ajAnlat Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontja 
szerinti ervenytelensege.

A Kozbeszerzesi Dontobizottsag a D.8/6/2019. szAmu hatarozatAban is rogzftette, hogy az EKR rendszerben tett 
vallalAs koreben a hiAnypotlas kordben rogzitett ertek a domindns, az jelenik meg a generAlt osszegezesben. 
TehAt ha az ajAnlattevo a hiAnyp6tlAs soran bArmely okbol Atirja a felolvasolap tartahnAt, ugy azt nem lehet 
ajanlatkeroi tajekoztatassal visszakorrigAlni az eredetire, ezesetben az ajAnlat ervenytelen,
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Ajanlattevo neve: Vinifera Hungary Kft

AjAnlattevb szekhelye: 1174 Budapest Zsuzsanna Utca 22.

Ervenytelenseg jogcfme: Ajanlattevo ajanlatat a BfrAldbizottsag javasolja ervenyteleniti a Kbt. 73. § (1) 
bekezdes e) pontia alapjan, mivel 2022. Aprilis 20-an visszavonta ajanlatat, ezert nem felel meg jogszabalyban 
foglalt elbirAsoknak.

Ervenytelenseg indoklasa: Ajanlatkerb a felhivast meginditd felhivasban meghatarozta az ajanlati kbtbttseg 
idotartamat, valamint 2022. aprilis 1-en tajekoztatta ajAnlattevbket az ajanlati kbtbttseg 2022. junius 7-ig tortenb 
kiteijeszteserbl. Figyelemmel arra, hogy Ajanlattevo nem nyilatkozott a tAjekoztatasban megjelblt hataridbig, 
ezert a Kbt. 70. § (2) bekezddse alapjan ugy szukseges tekinteni, hogy Ajanlattevo fenntartja ajanlatat az 
Ajanlatkerd Altai meghatarozott idopontig.

Az ajanlat visszavonasara 2022. Aprilis 20-an keriilt sor, ezen idopontban a fentiek alapjan fennallt az 
ajanlattevo ajanlati kbtbttsege.

A Kbt. 73. § (6) bekezdes a) pontja alapjan ervenytelen az ajanlat, amennyiben azt az ajanlati kbtbttseg 
fennallasa ellenere az ajanlattevo visszavonta.

Fentiek alapjan az ajanlat a Kbt. 73. § (6) bekezdes a) pontja nyoman a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontja alapjAn 
ervenytelen.

2. resz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Feleldssegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest BarAzda Utca 42.

Ervenytelenseg jogcfme: Ajanlattevo ajanlatAt a BirAlbbizottsAg javasolja drvAnytelenfteni a Kbt. 73. § (1) 
bekezdes e) pontia alapjan, mivel az egyeb modon nem felel meg az ajAnlati felhivasban es a kbzbeszerzAsi 
dokumentumokban, valamint a jogszabAlyokban meghatarozott felteteleknek.

Ervenytelenseg indoklasa: Ajanlattevo nem nyujtotta be hianypotlasat Ajanlatkero 2022. aprilis 12-i felhivasa 
nyoman, es ennek okan:

• Ajanlattevo ajanlata reszekent benyujtott Kbt. 66. § (6) bekezdes szerinti nyilatkozata azt 
tartahnazza, hogy alvallalkozot kivan igenybe venni. Ajanlattevo az urlapon, a Kbt. 66. § 
(6) bekezdes b) pontja kapcsan uresen hagyta a mezot, nem jelblte meg, az igenybe kivant 
alvallalkozo nevet es cimet, valamint a kbzbeszerz6si eljaras azon r6szeit (tevekenysegeit) 
amellyel bsszefuggesben alvallalkozot kivAn igenybe venni.

• Ajanlattevo ajanlata reszekent benyujtott Kbt. 65. § (7) bekezdes szerinti nyilatkozataban 
ugy nyilatkozott, hogy igenybe kivan venni kapacitast nyujtd szervezetet, azonban nem 
jelblte meg a szervezet nevdt es szekhelyet, valamint azt, hogy mely alkalmassagi 
kbvetelmeny kapcsan kivan igenybe venni kapacitAst nyujto szervezetet. Nem nyujtotta be 
tovabba a kapacitast nyujto szervezet EEKD-jAt, es a kapacitast nyujto szervezet es 
Ajanlattevo kbzbtt letrejbtt Kbt. 65. § (7) bekezdes szerinti elozetes megallapodast, es a 
kapacitdst nyujto szervezetet kepviselb szemely alairasi cimpeldAnyAt vagy a Ctv. 9. §-a 
szerinti alairasi mintajat sem.
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Ajanlattevo neve: Vinifera Hungary Kft.

Ajanlattevo szekhelye: 1174 Budapest Zsuzsanna Utca 22.

Ervenytelenseg jogcime: Ajanlattevo ajanlatat a BiralobizottsAg javasolja Arvenyteleniti a Kbt. 73, § (1) 
bekezdes e) pontja alapjan, mivel 2022. aprilis 20-an visszavonta ajanlatat, ezert nem felel meg jogszabalyban 
foglalt elbirAsoknak.

Ervenytelenseg indoklasa: Ajanlatkero a felhivast megindito felhivasban meghatarozta az ajanlati kbtottseg 
idbtartamat, valamint 2022. aprilis 1-en tajekoztatta ajanlattevoket az ajanlati kbtottseg 2022. junius 7-ig tortend 
kiterjeszteserbl. Figyelemmel arra, hogy Ajanlattevo nem nyilatkozott a tajekoztatasban megjelblt hataridbig, 
ezert a Kbt. 70. § (2) bekezdese alapjan ugy szukseges tekinteni, hogy Ajanlattevo fenntartja ajanlatat az 
Ajanlatkero Altai meghatarozott idbpontig.

Az ajanlat visszavonasara 2022. Aprilis 20-an keriilt sor, ezen idopontban a fentiek alapjan fennallt az 
ajanlattevo ajanlati kbtbttsege.

A Kbt. 73. § (6) bekezdAs a) pontja alapjan ArvAnytelen az ajanlat, amennyiben azt az ajanlati kbtottseg 
fennallasa ellenere az ajanlattevo visszavonta.

Fentiek alapjAn az ajAnlat a Kbt. 73. § (6) bekezdAs a) pontja nyomAn a Kbt. 73. § (1) bekezdAs e) pontja alapjan 
Arvenytelen.

3. rAsz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest Barazda Utca 42.

Ervenytelenseg jogcime: Ajanlattevo ajanlatat a Biralobizottsag javasolja ervenyteleniteni a Kbt. 73. S (1) 
bekezdes e) pontja alapjAn, mivel az egyeb modon nem felel meg az ajanlati felhivasban es a kbzbeszerzesi 
dokumentumokban, valamint a jogszabAlyokban meghatarozott felteteleknek.

Ervenytelenseg indoklasa: Ajanlattevo nem nyujtotta be hianypotlasAt Ajanlatkero 2022. aprilis 12-i felhivasa 
nyomAn, As ennek okAn:

• Ajanlattevb ajanlata reszekent benyujtott Kbt. 66. § (6) bekezdes szerinti nyilatkozata azt 
tartalmazza, hogy alvdllalkozot kivan igenybe venni. Ajanlattevo az urlapon, a Kbt. 66. § 
(6) bekezdes b) pontja kapcsan uresen hagyta a mezbt, nem jelolte meg, az igenybe kivant 
alvAllalkozo nevet es cimet, valamint a kbzbeszerzesi eljAras azon reszeit (tevekenysegeit) 
amellyel bsszefuggesben alvallalkozot kivan igenybe venni.

Ajanlattevo neve: Vinifera Hungary Kft.

AjAnlattevo szekhelye: 1174 Budapest Zsuzsanna Utca 22.

Ervenytelenseg jogcime: AjAnlattevo ajAnlatat a BirAlobizottsag javasolja Arvenytelenfti a Kbt, 73, § (1) 
bekezdes e) pontja alapjAn, mivel 2022. Aprilis 20-an visszavonta ajanlatat, ezert nem felel meg jogszabAlyban 
foglalt elbirasoknak.
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Ervenytelenseg indoklasa: AjAnlatkerd a felhfvdst megindito felhivasban meghatarozta az ajanlati kotottseg 
idotartamat, valamint 2022. aprilis 1-en tajekoztatta ajanlattevoket az ajanlati kotottseg 2022. junius 7-ig torteno 
kiterjeszteseroL Figyelemmel arra, hogy Ajanlattevd nem nyilatkozott a tajekoztatAsban megjelolt hataridoig, 
ezert a Kbt. 70. § (2) bekezdese alapjan ugy sziikseges tekinteni, hogy Ajanlattevd fenntartja ajanlatdt az 
Ajanlatkero altal meghatarozott iddpontig.

Az ajanlat visszavonasara 2022. aprilis 20-an keriilt sor, ezen idopontban a fentiek alapjan fennallt az 
ajanlattevo ajanlati kotottsege.

A Kbt. 73. § (6) bekezdes a) pontja alapjdn 6rv6nytelen az ajanlat, amennyiben azt az ajanlati kotottseg 
fennallasa ellenere az ajdnlattevd visszavonta.

Fentiek alapjan az ajanlat a Kbt. 73. § (6) bekezdes a) pontja nyoman a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontja alapjan 
6rvenytelen.

4. resz

Ajanlattevd neve: Harmat Kent Parkfenntartd es Parkepitd Korlatolt Feleldssdgu Tarsasig

Ajanlattevd szekhelye: 1116 Budapest Barazda Utca 42.

Ervenytelenseg jogcime: Ajanlattevd ajanlatat a Biralobizottsag javasolja ervenyteleniteni a Kbt. 73. § (1) 
bekezdes e) pontja alapjan, mivel az egyeb modon nem felel meg az ajanlati felhivasban es a kozbeszeizesi 
dokumentumokban, valamint a jogszabdlyokban meghatarozott felteteleknek.

Ervenytelenseg indoklasa: Ajanlattevd nem nyujtotta be hianypotlasat Ajanlatkero 2022. aprilis 12-i felhivasa 
nyoman, es ennek okan:

• Ajanlattevd ajanlata reszekdnt benyujtott Kbt. 66. § (6) bekezdes szerinti nyilatkozata azt 
tartalmazza, hogy alvallalkozot kivan igdnybe venni. Ajanlattevd az urlapon, a Kbt. 66. § 
(6) bekezdes b) pontja kapcsan iiresen hagyta a mezdt, nem jeldlte meg, az igenybe kfv&nt 
alvallalkozd nevet es cimdt, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon reszeit (tevekenysegeit) 
amellyel osszefuggesben alvdllalkozot kivAn igenybe venni.

Ajanlattevd neve: Vinifera Hungary Kft

Ajanlattevo szekhelye: 1174 Budapest Zsuzsanna Utca 22.

Ervenytelenseg jogcime: Ajanlattevo ajanlatat a Biralobizottsag javasolja ervenytelemti a Kbt 73. § (1) 
bekezdes e) pontja alapjan, mivel 2022. aprilis 20-an visszavonta ajanlatat, ezert nem felel meg a 
jogszabalyban foglalt eldirasoknak.

Ervenytelenseg indoklasa: Ajanlatkero a felhivast megindito felhivasban meghatarozta az ajanlati kotottseg 
idotartamat, valamint 2022. aprilis 1-en tajekoztatta ajanlattevdket az ajanlati kotottseg 2022. junius 7-ig torteno 
kiterjeszteseroL Figyelemmel arra, hogy Ajanlattevd nem nyilatkozott a tajekoztatasban megjelolt hataridoig, 
ezert a Kbt. 70. § (2) bekezdese alapjan ugy szukseges tekinteni, hogy Ajanlattevd fenntartja ajanlatat az 
Ajanlatkero altal meghatarozott iddpontig.

Az ajanlat visszavonasara 2022. aprilis 20-an keriilt sor, ezen idopontban a fentiek alapjan fennallt az 
ajanlattevd ajanlati kdtdttsege.

A Kbt. 73. § (6) bekezdes a) pontja alapjan ervenytelen az ajanlat, amennyiben azt az ajanlati kotottseg 
fennallasa ellenere az ajanlattevd visszavonta.



Fentiek alapjan az ajanlat a Kbt. 73. § (6) bekezdes a) pontja nyoman a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontja alapjdn 
drvdnytelen.

5. resz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest Barazda Utca 42.

Ervenytelenseg jogcime: Ajanlattevo ajanlatat a Biralobizottsag javasolja ervenytelemteni a Kbt 73. § (1) 
bekezdes e) pontja alapjan, mivel az egyeb mddon nem felel meg az ajdnlati felhivasban es a kozbeszerzesi 
dokumentumokban, valamint a jogszaMlyokban meghatdrozott feltdteleknek.

Ervenytelenseg indoklasa: Ajanlattevo nem nyujtotta be hianypotlasat Ajanlatkero 2022. aprilis 12-i felhfvasa 
nyoman, es ennek okan:

• Ajanlattevo ajanlata reszekent benyujtott Kbt. 66. § (6) bekezdes szerinti nyilatkozata azt 
tartalmazza, hogy alvallalkozot kivan igdnybe venni. Ajanlattevo az urlapon, a Kbt. 66. § (6) 
bekezdes b) pontja kapcsan uresen hagyta a mezot, nem jelolte meg, az igenybe kfvant 
alvallalkozo nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon reszeit (tevekenysegeit) 
amellyel dsszefuggdsben alvdllalkozdt kivan igenybe venni.

6. rdsz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest Barazda Utca 42.

Ervenytelenseg jogcime: Ajanlattevo ajanlatat a Biralobizottsag javasolja ervenytelemteni a Kbt. 73. S (1) 
bekezdes e) pontja alapjan, mivel az egyeb mddon nem felel meg az ajdnlati felhivasban ds a kozbeszerzesi 
dokumentumokban, valamint a jogszabdlyokban meghatdrozott felteteleknek.

Ervenytelenseg indokldsa: Ajanlattevo nem nyujtotta be hianypdtlasat Ajanlatkero 2022. aprilis 12-i felhfvasa 
nyoman, es ennek okan:

• Ajanlattevo ajanlata reszekdnt benyujtott Kbt. 66. § (6) bekezdes szerinti nyilatkozata azt 
tartalmazza, hogy alvallalkozot kivan igenybe venni. Ajanlattevo az urlapon, a Kbt. 66. § 
(6) bekezdes b) pontja kapcsan uresen hagyta a mezbt, nem jelolte meg, az igenybe kivant 
alvallalkozo nevdt es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon reszeit (tevdkenysdgeit) 
amellyel osszefuggesben alvallalkozot kivdn igdnybe venni.

• Ajanlattevo ajanlata reszekent benyujtott Kbt. 65. § (7) bekezdes szerinti nyilatkozataban 
ugy nyilatkozott, hogy igenybe kivan venni kapacitast nyujto szervezetet, azonban nem 
jelolte meg a szervezet nevet es szekhelyet, valamint azt, hogy mely alkalmassagi 
kovetelmeny kapcsan kivan igenybe venni kapacitast nyujto szervezetet. Nem nyujtotta be 
tovabba a kapacitast nyujto szervezet EEKD-jat, es a kapacitast nyujto szervezet es 
Ajanlattevo kozott letrejbtt Kbt. 65. § (7) bekezdes szerinti elozetes megallapodast, es a 
kapacitast nyujtd szervezetet kepviseld szemely alairasi cimpdldanydt vagy a Ctv. 9. §-a 
szerinti alairasi mintajat sem.

E-mailen torteno visszajelzes

Dr. Kiss Eva (kisseva@jozsefvaros.hu)
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Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkonnanyzat 

„Kozteruleti zoldteriiletek fenntartdsa” 

targyu kozbeszerzAsi eljArAs

SZAVAZOLAP
Alulirott Lang Gaborne a Budapest Fovaros VUL keriilet Jozsefvarosi OnkormAnyzat, mint 
Ajanlatkero Altai meginditott ^ozteriileti zoldteriiletek fenntartasa” targyu kozbeszerzesi eljaras 
bfrAldbizottsAgAnak tagja, ezuton kijelentem, bogy az eljarast lebonyolito felelos akkreditalt 
kozbeszerzesi szaktanAcsad6 es kozbeszerzesi szakerto Altai megkiildott irAsbeli allasfoglalasokat 
attekintettem es ez alapjan az alabbiak szerint adorn meg allasfoglalasomat:

Ezvetertek - nem ertek egyet1 azzal

A kozbeszerzesi eljaras eddigi fobb mozzanatai az alabbiak szerint foglalhatok ossze:

Ajanlatkero 2022. jAnius 7-ig kitegesztette az ajanlati kotottseget figyelemmel arra, bogy az ajanlatok biralata 
varhatoan elhuzodik. Az errol szolo tajekoztatast Ajanlatkero 2022. Aprilis 1-en kiildte meg az Ajanlattevoknek. 
Ajanlattevoknek 2022. Aprilis 8.16:00-ig volt lehetdsegtik nyilatkozni ajanlati kotottsAgiik fenntartasardl. A fent 
megjelolt hatariddig egyetlen Ajanlattevo sem nyujtott be nyilatkozatot, igy a Kbt. 70. § (2) bekezdese 
ertelmeben valamennyi Ajanlattevo fenntartia aianlatat a taiekoztatasban meghatarozott idopontig. azaz 
2022. iunius 7-ig.

Ajanlatkero - figyelemmel az 2022. aprilis 12-ig j6vAhagyott birAldbizottsAgi jegyzokbnyvben foglaltakra - 
2022. aprilis 12-en megkiildte Ajanlattevdk reszere a hianypotlasi felszolftAst, felvilAgositAs kerest, arindoklas 
kerest. A fenti felszdKtAsokban foglaltak teljesitesere Ajanlattevoknek 2022. Aprilis 20.12:00-ig volt lehetosege.

2022. aprilis 14-en e-mail-es uton, 2022. Aprilis 20-An pedig postai uton megkiildesre keriilt a Platina-Bau Zrt. 
reszere a H. szAmu Kbt. 69. § (1) bekezdese szerinti informAcid keres, amely nyoman e-mail-es uton a ceg ugy 
nyilatkozott, bogy a Vinifera Kft. a levelben megjelolt referenciak nyoman sem teliesitett resziikre 
szolgAltatast.

A Vinifera Kft 2022. Aprilis jO-an valamennyi megqAlvAzott rAsz eseteben visszayonta aidnlatAt valamint 
az EKR-en keresztiil nem nyujtotta be a fent megjelolt hataridoig felvilAgosftasAt. A ceg emailben kiildott egy 
levelet, amelyben igyekezett megmagyarAzni, hogy a referenciAkat nem a ceg, hanem az ott dolgozo 
szakemberek valositottak meg, As felreertette a jogszabalyt, azt bitte, hogy ezAltal ezek a munkAk a ceg 
referenciAikent is bemutathatok. Ezen nyilatkozatAt az eljaras sorAn nem vehetjuk figyelembe (mivel nem az 
EKR-ben kiildte meg a nyilatkozatot), egyuttal az ajanlat visszavonAsAval a kerdes irrelevanssA is vAlt.

A hianvpotlasok nyoman az alabbi megAIlapitAsok teszi a BfralobizottsAg;

1. rAsz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntarto As Parkepito Korlatolt Felelossegu Tarsasag

1 megfeleio alahuzando!



Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest Barazda Utca 42.

Ajanlattevo nem teljesitette a fent meghatarozott iddpontig a hianypotlasi felszolitasban foglaltakat, azaz a 
targyi resz kapcsan:

• Ajanlattevo a ^Gazdasagi szereplokre vonatkozd informdcioK' elnevezesu elektronikus 
Urlapon nemtuntette fel Zs. E. B. szuletdsi idejdt es szuletesi helydt.

• Ajanlattevo a Kbt. 66. § (6) bekezdds b) pontja szerinti Urlapon nem jelolte meg, az 
igenybe kivant alvallalkozo nev^t es cimdt, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon 
reszeit (tevekenysegeit) amellyel osszefuggesben alvallalkozdt kivan igdnybe venni.

• Ajanlattevo az ajanlat reszekent benyujtotta a ^Gepekynyilatkozat.pdfelnevezesu 
nyilatkozatat, amelyben megadta a szerzddds teljesitese soran alkalmazni kivant gdpek 
tipusait, azoknak a muszaki specifikdciojat azonban nem tartalmazza az ajdnlat.

• Ajdnlattevo nem nyujtotta be Zs. E. B. alairdsi cimpelddnyat vagy a Ctv. 9. §-a szerinti 
alairasi mintajat. Figyelemmel arra, hogy ajanlattevo a 6. reszben benyujtott 
ajanlataban benyujtotta az alairasi cimpeldanyat az ajanlatot alairo szemely 
vonatkozasaban, ez6rt ezen hianyossag nem idezheti eld az ajanlat ervenytelenseget.

• A JGepek_nyilatkozat.pdf' elnevezesu nyilatkozatban a funyfrotraktor vonatkozasaban 
nem adta meg Ajanlattevd a funyfrotraktor puttony meretet es a loerd ertdkdt.

Ajanlattevo neve: Garden Kerteszeti es Erdeszeti Szolg&ltatd Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1214 Budapest, II. Rakdczi Ferenc ut 324.

Ajanlattevo megfelelden teljesitette az 1. resz kapcsan a hianypotlasi felszolitasban foglaltakat.

Ajanlattevo neve: ZOFE Zbldterulet-fenntarto es Fejleszto Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1119 Budapest, Andor utca 47-49.3. em.

Ajanlattevo a hianypotlas 1. es 2. pontjaban foglaltakat megfelelden teljesitette, ugyanakkor a lentiekben 
reszletezettek alapjan Ajanlattevo modositotta megajanlasat a benyujtott hianypotlasaban a felolvasolapon a 3. 
ertekeldsi rdszszempont vonatkozasaban.

2. resz

Ajanlattevo neve: Harniat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest, Barazda utca 42

Ajanlattevo nem teljesitette a fent meghatarozott iddpontig a hianypotlasi felszolitasban foglaltakat, azaz a 
targyi resz kapcsan:

• Ajanlattevo a „Gazdasdgi szereplokre vonatkozd informacioK' elnevezesu elektronikus 
Urlapon nem tuntette fel Zs. E. B. szuletesi idejet es szuletesi helyet.

« Ajanlattevo Zs. E. B. lakohelyenek iranyitoszamat nem javitotta a hatalyos 
cdgkivonatba foglaltaknak megfelelden.

• Ajanlattevo ajanlata reszekdnt benyujtotta a Kbt. 65. § (7) bekezdes szerinti 
nyilatkozatat, amelyben ugy nyilatkozott, hogy igenybe kivan venni kapacitast nyujto 
szervezetet, azonban nem jelolte meg a szervezet nevet 6s szekhelyet, valamint azt, 
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hogy mely alkalmassagi kovetelmeny kapcsAn kivan igenybe venni kapacitast nyujtd 
szervezetet Nem nyujtotta be tov&bba a kapacitast nyujtd szervezet EEKD-jat, es a 
kapacitast nyujto szervezet es AjAnlattevo kdzott letrejott Kbt. 65. § (7) bekezdds 
szerinti eldzetes megallapodast, As a kapacitast nyujto szervezetet kepviselo szemely 
alairasi cimpeldanyat vagy a Ctv. 9. §-a szerinti alairasi mintajat sem. Figyelemmel 
arra, hogy ajanlattevd a 6. reszben benyujtott ajAnlatAban benyujtotta az alairasi 
cimpeldanyat az ajanlatot alaird szemAly vonatkozasaban, ezArt ezen hianyossAg nem 
idezheti eld az ajanlat ervenytelenseget.

• Ajanlattevd a Kbt. 66. § (6) bekezdes b) pontja szerinti urlapon nem jelolte meg, az 
igenybe kivant alvallalkozd nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon 
reszeit (tevdkenysegeit) amellyel osszefiiggesben alvdllalkoz6t kivan igenybe venni.

• Ajanlattevd nem nyujtotta be Zs. E. B. alairasi cimpeldanyat vagy a Ctv. 9. §-a szerinti 
alairasi mintajat.

Ajanlattevd neve: Garden Kerteszeti As Erdeszeti Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevd szekhelye: 1214 Budapest, II. Rakoczi Ferenc lit 324.

Ajanlattevd megfelelden teljesitette a 2. resz kapcsan a hianypotl&si felszolitasban foglaltakat.

Ajanlattevd neve: ZOFE Zoldteriilet-fenntarto As Fejleszto Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevd szekhelye: 1119 Budapest, Andor utca 47-49.3. em.

Ajanlattevd megfelelden teljesitette a 2. resz kapcsan a hianypotlasi felszolitasban foglaltakat.

3. resz

Ajanlattevd neve: Harmat Kert Parkfenntarto As ParkApito Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevd szAkhelye: 1116 Budapest, Barazda utca 42

Ajanlattevd nem teljesitette a fentmeghatarozott idopontig a hianypotlasi felszolitasban foglaltakat, azaz a targyi 
resz kapcsan:

• Ajanlattevd a „Gazdasdgi szereplokre vonatkozd informdciolc"elnevezesu elektronikus 
urlapon nem tuntette fel Zs. E. B. sziiletesi idejet es sziiletesi helyet.

• Ajanlattevd a Kbt. 66. § (6) bekezdes b) pontja szerinti drlapon nem jelolte meg, az 
igenybe kivant alvallalkozo nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon 
reszeit (tevekenysegeit) amellyel osszefiiggesben alvallalkozot kivan igenybe venni.

4. resz

Ajanlattevd neve: Harmat Kert Parkfenntarto As Parkepito Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevd szAkhelye: 1116 Budapest, Barazda utca 42

Ajanlattevd nem teljesitette a fent meghatarozott iddpontig a hianypotlasi felszolitasban foglaltakat, azaz a 
targyi resz kapcsAn:
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• Ajanlattevd a ^Gazdasagi szereplokre vonatkozd informdcid^ elnevezesu elektronikus 
urlapon nem tiintette fel Zs. E. B. szuletesi idejet es szuletesi helyet.

• Ajanlattevo Zs. E. B. lakohelyenek iranyitoszamat nem javltotta a hatalyos 
cegkivonatban foglaltak szerint.

• Ajanlattevd a Kbt. 66. § (6) bekezdds b) pontja szerinti urlapon nem jelolte meg, az 
igenybe kfvant alvallalkozo nevdt es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljdras azon 
rdszeit (tevekenysegeit) amellyel osszefuggesben alvallalkozot kivan igenybe venni.

5. resz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Koriatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest, Barazda utca 42

Ajanlattevo nem teljesitette a fent meghatarozott idopontig a hianypotlasi felszolitasban foglaltakat, azaz a 
thrgyi resz kapcsan:

• Ajanlattevo a „Gazdasdgi szereplokre vonatkozd informacioK' elnevezesu elektronikus 
drlapon nem tiintette fel Zs. E. B. sziiletesi idejet es szuletesi helyet

• Ajanlattevd a Kbt. 66. § (6) bekezdes b) pontja szerinti urlapon nem jelolte meg, az 
igenybe kivant alvallalkozd nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon 
reszeit (tevekenysegeit) amellyel osszefuggesben alvallalkozot kivan igenybe venni.

Ajanlattevd neve: Garden Kertdszeti es Erdeszeti Szolgaltatd Koriatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevd szekhelye: 1214 Budapest, II. Rakdczi Ferenc lit 324.

Ajanlattevd megfeleloen teljesltette az 5. resz kapcsan a hianypotlasi felszolitasban foglaltakat.

Ajanlattevd neve: ZOFE Zoldterulet-fenntartd es Fejleszto Koriatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1119 Budapest, Andor utca 47-49.3. em.

Ajanlattevd megfeleloen teljesitette az 5. resz kapcsan a hianypotlasi felszolitasban foglaltakat.

6. resz

Ajanlattevd neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Koriatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevd szekhelye: 1116 Budapest, Barazda utca 42

Ajanlattevo nem teljesltette a fent meghatarozott idopontig a hianypotlasi felszolitasban foglaltakat, azaz a 
targyi resz kapcsan:

• Ajanlattevd a „Gazdasdgi szereplokre vonatkozd informdciok" elnevezesu elektronikus 
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urlapon feltiintette a gazdasagi szereplo kepviseldjdnek adatait Ajanlattevd nem 
tiintette fel Zs. E. B. sziiletesi idejet es szuletesi helydt.

• Ajanlattevo Zs. E. B. lakohelyenek iranyitoszamAt nem javitotta a hatdlyos 
cegkivonatban foglaltak szerint.

• Ajdnlattevo ajanlata reszekent benyujtotta a Kbt. 65. § (7) bekezdes szerinti 
nyilatkozatat, amelyben ugy nyilatkozott, hogy igenybe kivan venni kapacitast nyujto 
szervezetet, azonban nem jelolte meg a szervezet nevdt 6s szdkhelyet, valamint azt, 
hogy mely alkalmassagi kbvetelmeny kapcsAn kivan igenybe venni kapacitast nyujt6 
szervezetet. Nem nyujtotta be tovabba a kapacitast nyujto szervezet EEKD-jat, es a 
kapacitast nyujtd szervezet es Ajanlattevo kbzbtt letrejott Kbt. 65. § (7) bekezdes 
szerinti elozetes megallapodast, es a kapacitast nyujt6 szervezetet kepviseld szemely 
alairAsi cimpeldanyat vagy a Ctv. 9. §-a szerinti alairasi mintajat sem. Figyelemmel 
arra, hogy ajanlattevd a 6. reszben benyujtott ajanlataban benyujtotta az alAirdsi 
cimpdldAnyAt az ajdnlatot alafrd szemely vonatkozasAban, ezert ezen hianyossag nem 
idezheti elo az ajanlat ervenytelenseget.

• Ajanlattevo a Kbt. 66. § (6) bekezdes b) pontja szerinti urlapon nem jelolte meg, az 
igenybe kivant alvallalkozo nevet es cfmet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon 
reszeit (tevekenysegeit) amellyel 6sszefugg6sben alvallalkozot kivan igenybe venni.

Ajanlattevo neve: Garden KertAszeti 6s ErdAszeti Szolgaltat6 KorlAtolt Feleldssegfi Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1214 Budapest, II. Rakoczi Ferenc ut 324.

Ajanlattevo megfeleloen teljesitette a 6. resz kapcsan a hianypotlasi felszolitasban foglaltakat.

Ajanlattevo neve: ZOFF Zoldteriilet-fenntarto es Fejleszto Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1119 Budapest, Andor utca 47-49.3. em.

Ajanlattevo megfeleloen teljesitette a 6. resz kapcsan a hianypotlasi felszolitasban foglaltakat.

A fentiekben reszletezettek okan az alabbi ajanlatokat ervenytelenne sziikseges nvilvanitani a 
BirAIobizottsAg allaspontia alapjan az aldbb meghatarozott indokok okan:

1. r6sz

Ajanlattevo neve: JHarmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Felelossegu Tarsasig

Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest Barazda Utca 42.

Ervenytelens6g jogcime: Ajanlattevo ajanlatat a Biralobizottsag javasolja ervenytelenitem a Kbt. 73. § (1) 
bekezdes e) pontja alapjan, mivel az egyeb modon nem felel meg az ajanlati felhivasban es a kozbeszerzdsi 
dokumentumokban, valamint a jogszabdlyokban meghatarozott feltdteleknek.

Erv6nytelenseg indoklasa: Ajanlattevo nem nyujtotta be hianypotlasat Ajanlatkerd 2022. aprilis 12-i felhivasa 
nyoman, es ennek okAn:
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• Ajanlattevo ajdnlata reszekent benyujtott Kbt. 66. § (6) bekezdds szerinti nyilatkozata azt 
tartalmazza, hogy alvallalkozdt kivan igenybe venni. Ajanlattevo az tirlapon, a Kbt. 66. § 
(6) bekezdes b) pontja kapcsan iiresen hagyta a mezot, nem jelblte meg, az igenybe kivant 
alvallalkozo nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon reszeit (tevekenysegeit) 
amellyel osszefuggesben alvallalkozot kivan igdnybe venni.

• Ajanlattevo ajanlata nem tartalmazza a szerzodes teljesitese soran alkalmazni kivant gepek 
miiszaki specifikaciojat.

• Ajanlattevo ajanlata nem tartalmazza a szerzodes teljesitese soran alkalmazni kivant 
funyirdtraktor vonatkozdsaban annak puttony meretet es a loerd &t£k&.

Ajanlattevo neve: ZOFE Zoldteriilet-fenntarto es Fejleszto Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1119 Budapest, Andor utca 47-49.3. em.

Erv6nytelenseg jogcime: Ajanlattevd ajanlatat a Biralobizottsag javasolja erv<£nyteleniteni a Kbt 73. § (1) 
bekezdes e) pontja alapjan. mivel az egyeb modon nem felel meg jogszabalyban meghatarozott felteteleknek.

Ervenytelens^g indoklasa:

Ajanlattevo ajanlata reszekent az alabbi felolvasolapot nyujtotta be:

Felolvasolap
1. reszszempcnt: Nettd bsszesitett ajinlacl Sr eIbt'r^iSsi menmnsegek alapjan

It 042 4S1

2. Reszszernpont megnevez^serAtelJeskes sa'an hasznSini Mvint2db gyujtSs funyirdkkozui hiny carab akkumul^toros? ((mln 0 
c'srsb-maxz darab)

2

3. R&zszempom nregnevezese: A teijesites soran hasznclni ktvSnt 1 db fugyujtfis funytrocraktor kozul h^ny darab akkumulSroros? 
(min Cdarah-max 1 darab)

i

4. ReszszempOnt mecnevezdse: Ajfinluitevc hany darab akkumuIatorosszegElyezo kaszat fog hasznainia teljesitessor&n? (min 0 
darab-max 2 darab)

2

S. RSszszempont megnevezese: A Leiiesftes soran hasznaEni kivant 2 darab sbvenyvSgd kiizul hSny darab akkumulatoros? A (min 0 
darab-max 2 darab)

2

6. Reszszempont megnevezese: Aj^niatt&vfi h^ny darab akkumulatoros lombfujot fog hasznalni a teJjasites soran?(m!n 0 derab-rrtax
1 darab)

i

7. Reszszernpont meg neve rase: Ajonlattevc hany darab akkusnvtatoros Icocfisreszt (srne'ynek minimum 2C cm-es fancvezetoje van) 
fog hasznSini a Leljesftfis sor^nr (mln 0 darab-max i darab)

1

Ajanlattevo a 2022. aprilis 20-An benyujtott hi&nypotlAsaban az alabbiak szerint m6dositotta a felolvasolapon 
szereplo megajanlasat:



FelolvasSlap
1. reszsxempont: K'ettd osszesitett ajanlan ar elbiMlasi mcnnyisegr-k alapjin

2. Rdszszempont megnevezeseiA teijesiles soran haszniinikfv^m 2 db gyujtos funyfrdk kozui hany dBrabakkumulitoros? ((min 0 
darab-msx 2 darab)

3. Reszszempont megnevcz^se: A teljesftes soran haszndlni kivant 1 db fugyGjtfis fCnylr6traktor krtzul hSny darab akkumuiStbros? 
(min Odarab-msx 3 darab)

4. Reszszempont megnevez6se:Ajdn!atEev6 hany darab akkumulatDrosszegefyfzo kaszdt fog hasznalni a tcljesft&s soran? (min 0 
darab-max 2 darab)

5. Reszszempont. megnevez^se: A tefjesites soran hasznalni ktvint 2 darab sbvenyvago kbzul huny darab akkumulitoros? A (min 0 
darab-max2darab)

6. Reszszempont megnevezese: Aj&nisttevb hany darab akkumulAtoros lombfujot fog hasmalni a teljasites scran?(mln 0 darab-max
1 darab)

7. Reszszempont megnewezese: AjSnlatievd hany darab akkumufatbros Uncfureszt (amelynek minimum 20 cm-es lincveietoje van) 
fog haszn&ni a teijesft^s soran? (min 0 darab-max 1 darab)

A fentiek alapjan Ajanlattevo mddositotta ajanlatat aszerint, hogy az eredeti, ajanlatban foglalt megajanlast 
akkeppen frta at, hogy „0 darab” olyan a teljesites soran hasznalni kivant fugyujtos funyirotraktort ajanl meg 
amely akkumulatoros. Az eredeti ajanlatban szereplo felolvasolapon ezen megajanlas „1 darab” volt.

A Kbt. 71. § (3) bekezdese alapjan hianvok ndtlasa csak arra irdnyulhat hogy az ajanlat megfeleljen a 
kozbeszerzesi dokumentumok 6s a iogszabalvi eldirasoknak. A Kbt. 71. § (8) bekezdese a) pontja alapjan a 
hianypotlas nem j£rhat a Kbt szerinti alapelvek serelmdvel, tovabba a b) pont alapjAn a hianypotlas soran az 
ajanlatban a beszerzes targyanak jellemzoire, az ajanlattevo szerzodeses kotelezettsege vegrehajtasanak modjara 
vagy a szerzodes mas felteteleire vonatkozd dokumentum tekinteteben csak olyan nem ielentos, egyedi 
reszletkerdesre vonatkozd hiba iavithatd vagy hianv potolhato, tovabba atalanydijas szerzodes eseten az 
arazott koltsegvetes (reszletes arajanlat) valamely tetele es egysegara potolhato, modosithaid, kiegeszitheto vagy 
torolheto, amelynek valtozasa a telies ajanlati arat vagy annak ertekeles al& esd reszdsszeget es az 
aianlattevok kozott az ertekeleskor kialakulo sorrendet nem befolvasolia.

A hianypotlas - kiilonosen a Kbt. 71. § (8) bekezdes b) pontja szerinti - koridtainak alkalmazasa kapcsan 
azonosithatdak tipikus esetkorok. Ezen eloiras jeleniti meg lenyegeben azt - az europai unios jog szempontjabol 
lenyeges - kovetelmenyt, hogy a hianypotlas nem iarhat az aianlati kbtottseg megsertesevel.

A Biralobizottsag allaspontja szerint a fentiek szerint bemutatott, 3. ertdkelesi szempontra tett megajanlas 
megvaltoztatdsa egvertelmu megsertese az Ajanlattevo reszerol a Kbt 71. § (8) bekezdes b) pontja szerinti 
hiinyp6tMsi korlatnak. Ezen - ajanlati kotottseg megsertesevel jaro - modositasnak korrigalasra a 
Biralobizottsag allaspontja szerint iogszeriien nincsenek iehetoseg. Ajanlatkeronek ervenytelenne szukseges 
nyilvanitani az Ajanlattevo ajanlatat az 1. resz vonatkozasaban, figyelemmel arra, hogy az ajanlati kotottsegnek 
megsertesnek, mint jogsdrtesnek az objektiv jogkovetkezmenye az ajanlat Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontja 
szerinti ervenytelensege.

A Kozbeszerzesi Dontobizottsag a D.8/6/2019. szamu hatarozataban is rogzitette, hogy az EKR rendszerben tett 
vallalas koreben a hianypdtlas koreben rogzitett ertek a dominans, az jelenik meg a generalt osszegezesben. 
Tehat ha az ajanlattevo a hianypotlas soran barmely okbdl atirja a felolvas61ap tartalmfit, ugy azt nem lehet 
ajanlatkeroi tajekoztatassal visszakoirigalni az eredetire, ezesetben az ajanlat ervdnytelen.
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Ajanlattevo neve: Vinifera Hungary Kft.

Ajanlattevd sz€khelye: 1174 Budapest Zsuzsanna Utca 22.

ErvSnytelenseg jogcime; Ajanlattevo ajanlatat a Biralobizottsag javasolja ervenyteleniti a Kbt 73. § (1) 
bekezdes e) pontja alapjan, mivel 2022. aprilis 20-an visszavonta ajanlatat, ezeit nem felel meg jogszabalyban 
foglalt eloirasoknak.

Ervenytelenseg indoklasa: Ajanlatkero a felhivast megindito felhivasban meghatarozta az ajanlati kotottseg 
idotartamat, valamint 2022. aprilis Mn tajekoztatta ajanlattevoket az ajanlati kotottseg 2022. junius 7-ig torteno 
kiteijeszteserdl. Figyelemmel ana, hogy Ajanlattevo nem nyilatkozott a tajekoztatasban megjelolt hataridoig, 
ezert a Kbt. 70. § (2) bekezdese alapjan ugy szilkseges tekinteni, hogy Ajanlattevo fenntartja ajanlatat az 
Ajanlatkero altal meghatarozott idopontig.

Az aj&nlat visszavonasdra 2022. Aprilis 20-in keriilt sor, ezen idopontban a fentiek alapjan fennallt az 
ajanlattevo ajanlati kotottsege.

A Kbt. 73. § (6) bekezdds a) pontja alapjan ervenytelen az ajanlat, amennyiben azt az ajanlati kotottseg 
fennallasa ellenere az ajanlattevo visszavonta.

Fentiek alapjan az ajinlat a Kbt. 73. § (6) bekezdds a) pontja nyomdn a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontja alapjin 
ervenytelen.

2. resz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntarto is Parkepitd Korlatolt Feleldssegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest Barazda Utca 42.

Ervenytelenseg jogcfme: Ajanlattevo ajanlatat a Biralobizottsag javasolja irvinyteleniteni a Kbt. 73. 5 (1) 
bekezdes e) pontja alapjan, mivel az egyeb m6don nem felel meg az ajanlati felhivasban is a kozbeszerzesi 
dokumentumokban, valamint a jogszabalyokban meghatarozott felteteleknek.

Ervinytelenseg indoklasa: Ajanlattevo nem nyujtotta be hianypotlasat Ajanlatkero 2022. aprilis 12-i felhivasa 
nyomdn, es ennek okan:

* Ajdnlattevo ajanlata reszekent benyujtott Kbt. 66. § (6) bekezdes szerinti nyilatkozata azt 
tartalmazza, hogy alvallalkozot kivan igenybe venni. Ajanlattevo az urlapon, a Kbt. 66. §
(6) bekezdes b) pontja kapcsan tiresen hagyta a mezot, nem jelolte meg, az igenybe kivant 
alvallalkozo nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon reszeit (tevekenysegeit) 
amellyel dsszefuggdsben alvallalkozot kivan igenybe venni.

« Ajanlattev6 ajanlata reszekent benyujtott Kbt. 65. § (7) bekezdes szerinti nyilatkozataban 
ugy nyilatkozott, hogy igenybe kivan venni kapacitast nyujtd szervezetet, azoriban nem 
jelolte meg a szervezet nevet es szekhelyet, valamint azt, hogy mely alkalmassagi 
kovetelmeny kapcsan kivan igenybe venni kapacitast nyujto szervezetet. Nem nyujtotta be 
tovabba a kapacitast nyujto szervezet EEKD-jat, es a kapacitast nyujto szervezet es 
Ajanlattevo kozott letrejott Kbt. 65. § (7) bekezdes szerinti elozetes megallapodast, es a 
kapacitast nyiijtd szervezetet kepviselo szemely alairasi cimpeldanyat vagy a Ctv. 9. ,§-a 
szerinti alairasi mintajat sem.



Ajanlattevo neve: Vinifera Hungary Kit.

Ajanlattevo szekhelye: 1174 Budapest Zsuzsanna Utca 22.

Ervenytelenseg jogcime: Ajanlattevo ajanlatat a Biraldbizottsag javasolja ervenyteleniti a Kbt 73, S (1) 
bekezdes e> pontia alapjan, mivel 2022. aprilis 20-an visszavonta ajanlatat. ezert nem felel meg jogszaMlyban 
foglalt eloirisoknak.

Ervenytelenseg indoklasa: Ajanlatkero a felhfvast megindito felhivasban meghatarozta az ajanlati kotottseg 
idotartamat, valamint 2022. aprilis 1-en tajekoztatta ajanlattevoket az ajanlati kotottseg 2022. junius 7-ig torteno 
kiterjeszteserdl. Figyelemmel arra, hogy Ajanlattevo nem nyilatkozott a tajekoztatasban megjelolt hatariddig, 
ezert a Kbt. 70. § (2) bekezdese alapjan tigy sziikseges tekinteni, hogy Ajanlattevo fenntartja ajanlatat az 
Ajanlatkero altal meghatarozott idopontig.

Az ajanlat visszavontisara 2022. aprilis 20-an keriilt sor, ezen idopontban a fentiek alapjan fennallt az 
ajanlattevo ajanlati kotottsege.

A Kbt. 73. § (6) bekezdes a) pontja alapjan drvdnytelen az ajdnlat, amennyiben azt az ajanlati kotottseg 
fennallasa ellenere az ajanlattevo visszavonta.

Fentiek alapjanaz ajanlat aKbt. 73. § (6) bekezdes a) pontjanyomana Kbt. 73. § (1) bekezdese) pontjaalapjan 
drvdnytelen.

3. rdsz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest Barazda Utca 42.

Ervenytelenseg jogcime: Ajanlattevo ajanlatat a Biraldbizottsag javasolja drvdnyteleniteni a Kbt. 73. § (1) 
bekezdes e) pontia alapjan, mivel az egydb modon nem felel meg az ajanlati felhivasban ds a kozbeszerzesi 
dokumentumokban, valamint a jogszabalyokban meghatarozott felteteleknek.

Ervenytelenseg indoklasa: Ajanlattevo nem nyujtotta be hianypotlasat Ajanlatkero 2022. aprilis 12-i felhivasa 
nyoman, ds ennek okan:

• Ajanlattevo ajdnlata reszekent benyujtott Kbt. 66. § (6) bekezdes szerinti nyilatkozata azt 
tartalmazza, hogy alvallalkozot kivan igenybe venni. Ajanlattevo az urlapon, a Kbt. 66. § 
(6) bekezdes b) pontja kapcsan uresen hagyta a mezot, nem jeldlte meg, az igenybe kivant 
alvallalkozo nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon rdszeit (tevekenysegeit) 
amellyel osszefiiggesben alvdllalkozdt kivdn igenybe venni.

Ajanlattevo neve: Vinifera Hungary Kft.

Ajanlattevo szekhelye: 1174 Budapest Zsuzsanna Utca 22.

Ervenytelenseg jogcime: Ajanlattevo ajanlatat a Biraldbizottsag javasolja ervenyteleniti a Kbt. 73. § (1) 
bekezdes e) pontia alapjan, mivel 2022. aprilis 20-an visszavonta ajanlatat, ezert nem felel meg jogszabalyban 
foglalt eloirasoknak.
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Ervenytelensdg indoklAsa: Ajanlatkero a felhivast megindito felhivasban meghatarozta az ajanlati kotottseg 
idotartamat, valamint 2022. Aprilis Mn tajekoztatta ajanlattevoket az ajanlati kotottseg 2022. junius 7-ig tortend 
kiterjeszteserdl. Figyelemmel ana, hogy Ajanlattevd nem nyilatkozott a tajekoztatasban megjelolt hataridoig, 
ezert a Kbt. 70. § (2) bekezdese alapjan ugy sziikseges tekinteni, hogy Ajanlattevd fenntartja ajanlatAt az 
Ajanlatkero Altai meghatarozott idopontig.

Az ajanlat visszavonasara 2022. aprilis 20-an keriilt sor, ezen idopontban a fentiek alapjan fennallt az 
ajanlattevd ajanlati kotottsege.

A Kbt. 73. § (6) bekezdes a) pontja alapjan ervenytelen az ajanlat, amennyiben azt az ajanlati kotottseg 
fennallasa ellenere az ajanlattevd visszavonta.

Fentiek alapjan az ajanlat a Kbt. 73. § (6) bekezdes a) pontja nyoman a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontja alapjan 
ervenytelen,

4. resz

Ajanlattevd neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito KorUtolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevd szekhelye: 1116 Budapest Barazda Utca 42.

Ervenytelenseg jogcime: Ajanlattevd ajanlatat a BirAldbizottsAg javasolja ervenyteleniteni a Kbt. 73, § (1) 
bekezdes e) pontja alapjAn, mivel az egyeb m6don nem felel meg az ajanlati felhivasban es a kozbeszerzAsi 
dokumentumokban, valamint a jogszabhlyokban meghatarozott feltdteleknek.

Ervenytelenseg indoklasa: Ajanlattevd nem nyujtotta be hianypotlasat Ajanlatkero 2022. aprilis 12-i felhivasa 
nyoman, es ennek okAn:

• Ajanlattevd ajanlata reszekent benyujtott Kbt. 66. § (6) bekezdes szerinti nyilatkozata azt 
tartalmazza, hogy alvallalkozot kivan igenybe venni. Ajanlattevd az urlapon, a Kbt. 66. § 
(6) bekezdds b) pontja kapcsan uresen hagyta a mezdt, nem jeldlte meg, az igenybe kivant 
alvAllalkozd nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon reszeit (tevekenysegeit) 
amellyel osszefuggesben alvallalkozot kivAn igenybe venni.

Ajanlattevd neve: Vinifera Hungary KB.

AjAnlattevo szekhelye: 1174 Budapest Zsuzsanna Utca 22.

Ervenytelenseg jogcime: Ajanlattevd ajanlatat a BirAldbizottsAg javasolja ervenyteleniti a Kbt. 73. § (1) 
bekezdes e) pontja alapjan, mivel 2022. Aprilis 20-an visszavonta ajanlatat, ezert nem felel meg a 
jogszabalyban foglalt eloirasoknak.

Ervenytelenseg indoklasa: Ajanlatkero a felhivast megindito felhivasban meghatarozta az ajanlati kotottseg 
idotartamat, valamint 2022. Aprilis 1 -An tajekoztatta ajanlattevoket az ajanlati kotottseg 2022. junius 7-ig torteno 
kiterjeszteserdl. Figyelemmel arra, hogy Ajanlattevd nem nyilatkozott a tajekoztatasban megjelolt hataridoig, 
ezArt a Kbt. 70. § (2) bekezdese alapjan ugy sziikseges tekinteni, hogy AjAnlattevo fenntartja ajanlatat az 
Ajanlatkero Altai meghatarozott idopontig.

Az ajAnlat visszavonasAra 2022. aprilis 20-an keriilt sor, ezen idopontban a fentiek alapjAn fennAllt az 
ajAnlattevo ajanlati kotottsege.

A Kbt. 73. § (6) bekezdes a) pontja alapjAn ervenytelen az ajanlat, amennyiben azt az ajanlati kotottseg 
fennallasa ellenere az ajanlattevd visszavonta.
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Fentiek alapjan az ajdnlat a Kbt. 73. § (6) bekezdds a) pontja nyomdn a Kbt. 73. § (1) bekezdSs e) pontja alapjan 
ervenytelen.

5. resz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntartd es Park^pito Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest Barazda Utca 42.

Ervenytelenseg jogcime: Ajanlattevo ajanlatat a Biralobizottsag javasolja dmnytelemteni a Kbt. 73. § (1) 
bekezdes e) pontja alapjan, mivel az egyeb modon nem felel meg az ajanlati felhivasban es a kozbeszerzesi 
dokumentumokban, valamint a jogszabalyokban meghatarozott felteteleknek.

Ervenytelenseg indoklasa: Ajanlattevd nem nyujtotta be hianypdtlasat Ajanlatkero 2022. Aprilis 12-i felhivasa 
nyomdn, es ennek okdn:

• Ajanlattevo ajanlata reszekent benyujtott Kbt. 66. § (6) bekezdes szerinti nyilatkozata azt 
tartahnazza, hogy alvallalkozot kivan igdnybe venni. Ajanlattevd az urlapon, a Kbt. 66. § (6) 
bekezdes b) pontja kapcsan uresen hagyta a mezdt, nem jelolte meg, az igenybe kivdnt 
alvallalkozo nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljar&s azon reszeit (tevekenysegeit) 
amellyel osszefuggesben alvallalkozot kivan igenybe venni.

6. resz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntartd es Park^pito Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest Barazda Utca 42.

Ervenytelenseg jogcime: Ajanlattevo ajanlatat a Bfraldbizottsag javasolja en'enyteleniteni a Kbt. 73, S (1) 
bekezdes e) pontja alapjan, mivel az egyeb modon nem felel meg az ajanlati felhivasban es a kozbeszerzesi 
dokumentumokban, valamint a jogszabalyokban meghatarozott felteteleknek.

Ervenytelenseg indoklasa: Ajanlattevo nem nyujtotta be hianypdtlasat Ajanlatkerd 2022. aprilis 12-i felhivasa 
nyoman, es ennek okan:

• Ajanlattevd ajanlata reszekent benyujtott Kbt. 66. § (6) bekezdes szerinti nyilatkozata azt 
tartalmazza, hogy alvallalkozot kivan igenybe venni. Ajanlattevo az urlapon, a Kbt. 66. § 
(6) bekezdes b) pontja kapcsdn uresen hagyta a mezdt, nem jelolte meg, az igenybe kiv^nt 
alvallalkozo nev6t es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon reszeit (tevekenysegeit) 
amellyel osszefuggesben alvdllalkoz6t kivdn igenybe venni.

• Ajdnlattevo ajanlata rdszekent benyujtott Kbt. 65. § (7) bekezdes szerinti nyilatkozatdban 
ugy nyilatkozott, hogy igenybe kivdn venni kapacitast nyujtd szervezetet, azonban nem 
jelolte meg a szervezet nevet es szekhelyet, valamint azt, hogy mely alkalmassagi 
kovetelmeny kapcsan kivan igenybe venni kapacitast nyujtd szervezetet. Nem nyujtotta be 
tovabba a kapacitdst nyujtd szervezet EEKD-jat, es a kapacitast nyujtd szervezet es 
Ajanlattevo kozott letrejott Kbt. 65. § (7) bekezdes szerinti eldzetes megallapodast, es a 
kapacitast nyujtd szervezetet kepviseld szemely aldfrasi cimpdldanyat vagy a Ctv. 9. §-a 
szerinti alairasi mintaj at sem.

E-mailen tditeno visszajelzes

Lang Gabome (langsz@jgk.hu)
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Budapest FovAros VIH. keriilet Jozsefvarosi OnkormAnyzat 

„Kdzteriileti zoldteriiletekfenntartasa”

tArgyu kozbeszerzesi eljaras

SZAVAZOLAP
Alulirott Polyan Jozsef a Budapest Fovaros Vin. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat, mint 
Ajanlatkero Altai meginditott ^JKozterUleti zoldteriiletek fenntartdsa'' tArgyu kozbeszerzesi eljaras 
biralobizottsaganak elndke, ezuton kijelentem, hogy az eljarast lebonyolito felelos akkreditalt 
kozbeszerzesi szaktanacsado ds kozbeszerzesi szakerto Altai megkuldott irasbeli allasfoglalasokat 
Attekintettem ds ez alapjAn az alabbiak szerint adorn meg AllasfoglalAsomat:

Esvetdrtek—nem ertek egyet1 azzal

A kozbeszerzesi eljaras eddigi fobb mozzanatai az alabbiak szerint foglalhatok ossze:

Ajanlatkero 2022. junius 7-ig kiterjesztette az ajAnlati kotottseget figyelemmel arra, hogy az ajanlatok biralata 
vArhatdan elhuzddik. Az errol szdlo tajdkoztatast Ajanlatkero 2022. aprilis 1-en kiildte meg az Ajanlattevoknek. 
Ajanlattevoknek 2022. Aprilis 8. 16:00-ig volt lehetosdguk nyilatkozni ajAnlati kotottsegiik fenntartdsarol. A fent 
megjelolt hatAriddig egyetlen Ajanlattevo sem nyujtott be nyilatkozatot, igy a Kbt. 70. § (2) bekezdese 
drtelmdben valamennvi Ajanlattevo fenntartia aianlatat a taiekoztatasban meghatarozott idopontig, azaz 
2022, idaius 7-ig.

AjAnlatkero - figyelemmel az 2022. aprilis 12-ig jdvAhagyott biralobizottsAgi jegyzokonyvben foglaltakra - 
2022. Aprilis 12-dn megkiildte AjAnlattevok reszdre a hianypdtlasi felszdlitast, felvilAgositAs kerdst, ArindoklAs 
kdrest. A fenti felszdlitAsokban foglaltak teljesitesdre Ajanlattevoknek 2022. aprilis 20.12:00-ig volt lehetosege.

2022. Aprilis 14-dn e-mail-es uton, 2022. Aprilis 20-An pedig postai uton megkiildesre keriilt a Platina-Bau Zrt. 
reszere a II. szAmu Kbt. 69. § (1) bekezddse szerinti informAcid kdrds, amely nyoman e-mail-es uton a ceg ugy 
nyilatkozott, hogy a Vinifera Kft. a levelben megjelolt referenciak nyoman sem teliesitett resziikre 
szolgAltatast.

A Vinifera Kft. 2022. Aprilis 20-An valamennvi megpAlvAzott rdsz esetdben visszavonta ajAnlatAt valamint 
az EKR-en keresztul nem nyujtotta be a fent megjelolt hatAridoig felvilAgositAsAt. A ceg emailben kiildott egy 
levelet, amelyben igyekezett megmagyarAzni, hogy a referenciAkat nem a ceg, hanem az ott dolgozd 
szakemberek valositottAk meg, es fdlredrtette a jogszabAlyt, azt hitte, hogy ezAltal ezek a munkak a cdg 
referenciaikent is bemutathatdk. Ezen nyilatkozatat az eljArAs sorAn nem vehetjuk figyelembe (mivel nem az 
EKR-ben kiildte meg a nyilatkozatot), egyuttal az ajAnlat visszavonAsAval a kerdds irrelevAnssA is vAlt.

A hianypotlasok nvoman az alabbi megallapitasok teszi a BirAIdbizottsag:

1. rdsz

Ajanlattevo neve: HarmatKert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Felelossegii TarsasAg

1 inegfelelo alahuzando!
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Aj&nlattevo szekhelye: 1116 Budapest Bardzda Utca 42.

Ajanlattevo nem teljesitette a fent meghatarozott idppontig a hianypotlasi felszolitasban foglaltakat, azaz a 
t^rgyi resz kapcsan:

• Ajanlattevd a ..Gazdasdgi szereplokre vonatkozd informaciok' elnevezesu elektronikus 
urlapon nem ttintette fel Zs. E. B. szuletesi idejet es szuletesi helydt.

• AjAnlattevo a Kbt. 66. § (6) bekezdes b) pontja szerinti urlapon nem jelolte meg, az 
igenybe kivant alvallalkozo nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon 
reszeit (tevekenysegeit) amellyel osszefuggdsben alv&llalkozot kivan igenybe venni.

• Ajanlattevd az ajdnlat rdszekdnt benyujtotta a ^Gepek_nyilatkozat.pdf, elnevezesu 
nyilatkozat&t, amelyben megadta a szerzodes teljesitese soran alkalmazni kivant gepek 
tipusait, azoknak a muszaki specifikacidjat azonban nem tartalmazza az ajanlat.

• Ajanlattevd nem nyujtotta be Zs. E. B. alairasi cimpeldanyat vagy a Ctv. 9. §-a szerinti 
alairasi mintajat. Figyelemmel arra, hogy ajanlattevd a 6. reszben benyujtott 
ajanlat&ban benyujtotta az alairasi cimpelddnydt az ajanlatot alaird szemely 
vonatkozasaban, ezdrt ezen hianyossig nem idezheti eld az ajanlat ervenytelensdget.

• A ^Gepek_nyilatkozatpdf elnevezesu nyilatkozatban a funyirotraktor vonatkozasaban 
nem adta meg Ajanlattevd a funyirotraktor puttony meretet es a loerd ertdket.

Ajanlattevd neve: Garden Kerteszeti es Erdeszeti Szolgaltato KorUtolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevd szekhelye: 1214 Budapest, n. Rakdczi Ferenc ut 324.

Ajanlattevd megfeleloen teljesitette az 1. resz kapcsan a hianypotlasi felszolitasban foglaltakat.

Ajanlattevd neve: ZOFE Zoldteriilet-fenntarto es Fejlesztd Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevd szekhelye: 1119 Budapest, Andor utca 47-49.3. em.

Ajanlattevd a hidnypotlas 1. es 2. pontjaban foglaltakat megfeleloen teljesitette, ugyanakkor a lentiekben 
reszletezettek alapjan Ajanlattevd mddositotta megajanlasat a benyujtott hianypotlasaban a felolvasolapon a 3. 
ertekelesi reszszempont vonatkozasaban.

2. resz

Ajanlattevd neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevd szekhelye: 1116 Budapest, Barazda utca 42

Ajanlattevd nem teljesitette a fent meghatarozott idopontig a hianypotlasi felszdlitasban foglaltakat, azaz a 
Urgyi resz kapcsan:

• Ajanlattevd a „Gazdasdgi szereplokre vonatkozd informdciok' elnevezesu elektronikus 
urlapon nem tuntette fel Zs. E. B. szuletesi idejet es szuletesi helyet.

« Ajanlattevd Zs. E. B. lakohelyenek iranyitdszamat nem javitotta a hatalyos 
cegkivonatba foglaltaknak megfeleloen.

• Ajanlattevd ajanlata reszekent benyujtotta a Kbt. 65. § (7) bekezdes szerinti 
nyilatkozatat, amelyben ugy nyilatkozott, hogy igenybe kivan venni kapacitast nyujt6 
szervezetet, azonban nem jelolte meg a szervezet nevet es szekhelyet, valamint azt, 
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hogy mely alkalmassagi kovetelmeny kapcsdn kivan igenybe venni kapacitast nyujtd 
szervezetet. Nem nyujtotta be tovabba a kapacitast nyujto szervezet EEKD-jat, es a 
kapacitast nyujtd szervezet ds Ajanlattevo kozott ietrejott Kbt. 65. § (7) bekezdes 
szerinti eldzetes megallapodast, es a kapacitast nyujto szervezetet kepviselo szemely 
alairasi cimpelddnyat vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aldirasi mintdjat sem. Figyelemmel 
arra, hogy ajanlattevo a 6. reszben benyujtott ajanlataban benyujtotta az alairasi 
cimpdldanyat az ajdnlatot aldiro szemely vonatkozasdban, ezdrt ezen hianyossag nem 
idezheti eld az ajanlat ervenytelenseget.

• Ajanlattevo a Kbt. 66. § (6) bekezdes b) pontja szerinti urlapon nem jelolte meg, az 
igenybe kivant alvallalkozo nevet es cimdt, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon 
reszeit (tevdkenysegeit) amellyel osszefuggesben alvdllalkozdt kivan igenybe venni.

• Ajanlattevo nem nyujtotta be Zs. E. B. alairasi cimpdldanyat vagy a Ctv. 9. §-a szerinti 
alairasi mintajat.

Ajanlattevo neve: Garden Kerteszeti es Erdeszeti Szolgaltatd Korlatolt Feleldssegu Tarsasag

Ajanlattevo szdkhelye: 1214 Budapest, IL Rakdczi Ferenc At 324.

Ajanlattevo megfelelden teljesitette a 2. resz kapcsan a hidnypdtldsi felszdlitasban foglaltakat.

Ajanlattevo neve: ZOFE Zoldteriilet-fenntarto es Fejleszto Korlatolt Feleldssegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1119 Budapest, Andor utca 47-49.3. em.

Ajanlattevo megfelelden teljesitette a 2. resz kapcsan a hianypotlasi felszdlitasban foglaltakat.

3. rdsz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Feleldssegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest, Barazda utca 42

Ajanlattevo nem teljesitette a fentmeghatarozott idopontig a hianypotlasi felszdlitasban foglaltakat, azaz a targyi 
rdsz kapcsan:

• Ajanlattevo a ..Gazdasagi szereplokre vonatkozd informaciok' elnevezesu elektronikus 
urlapon nem tiintette fel Zs. E. B. sziiletesi idejet es sziiletesi helyet.

• Ajanlattevo a Kbt. 66. § (6) bekezdes b) pontja szerinti urlapon nem jelolte meg, az 
igenybe kivant alvallalkozo nevet ds cimdt, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon 
reszeit (tevdkenysegeit) amellyel osszefuggesben alvdllalkozot kivan igenybe venni.

4. resz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Feleldssegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest, Barazda utca 42

Ajanlattevo nem teljesitette a fent meghatarozott idopontig a hianypotldsi felszdlitasban foglaltakat, azaz a 
targyi resz kapcsan:



• Ajdnlattevo a ^Gazdasagi szereplokre vonatkozd informacio^ elnevezdsu elektronikus 
urlapon nem tuntette fel Zs. E. B. szuletesi idejet es szuletesi helyet.

• Ajanlattevo Zs. E. B. lakohelydnek irdnyitoszdmat nem javitotta a hatalyos 
cegkivonatban fogialtak szerint.

• Ajdnlattevo a Kbt. 66. § (6) bekezdes b) pontja szerinti urlapon nem jelolte meg, az 
igenybe kivdnt alvallalkozo nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon 
teszeit (tevekenysegeit) amellyel osszefiiggesben aMllalkozdt kivan igenybe venni.

5. resz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntarto 6s Parkepito Korlatolt Feleldssegii Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest, Barazda utca 42

Ajanlattevo nem teljesitette a fent meghatarozott idopontig a hianypdtlasi felszolftasban foglaltakat, azaz a 
targyi resz kapcsan:

• Ajanlattevo a „Gazdasagi szereplokre vonatkozd informdcidk" elnevezesu elektronikus 
iirlapon nem tuntette fel Zs. E. B. szuletesi idejet es sziiletesi helyet.

• Ajdnlattev6 a Kbt. 66. § (6) bekezdds b) pontja szerinti urlapon nem jelolte meg, az 
igenybe kivant alvallalkozo nevdt es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon 
reszeit (tevekenysegeit) amellyel osszefiiggesben alvallalkozot kivan igenybe venni.

Ajanlattevo neve: Garden Kerteszeti es Erdeszeti SzolgAltatd Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1214 Budapest, n. Rdkdczi Ferenc ut 324.

Ajanlattevo megfeleloen teljesitette az 5. resz kapcsan a hianypotldsi felszdhtasban foglaltakat.

Ajanlattevo neve: ZOFE Zoldterulet-fenntarto es Fejleszto Korlatolt Felel6ssegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1119 Budapest, Andor utca 47-49.3. em.

Ajanlattevo megfeleloen teljesitette az 5. resz kapcsan a hianypdtlasi felszolftasban foglaltakat.

6. tesz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest, Barazda utca 42

Ajanlattevo nem teljesitette a fent meghatarozott idopontig a hianypdtlasi felszdlitasban foglaltakat, azaz a 
targyi resz kapcsan;

• Ajanlattev6 a „Gazdasdgi szereplokre vonatkozd informdcidk' elnevezesu elektronikus 
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urlapon feltiintette a gazdasagi szerepld kdpviseldjenek adatait. Ajanlattevo nem 
tuntette fel Zs. E. B. szuletesi idejet 6s szuletesi helyet.

• Ajanlattevd Zs. E. B. lakohelyenek iranyitoszamat nem javitotta a hatalyos 
cegkivonatban foglaltak szerint.

• Ajanlattevo ajanlata reszekent benyujtotta a Kbt. 65. § (7) bekezdes szerinti 
nyilatkozatat, amelyben ilgy nyilatkozott, hogy igenybe kivan venni kapacitast nytijtd 
szervezetet, azonban nem jelolte meg a szervezet nevdt es szdkhelyet, valamint azt, 
hogy mely alkalmassagi kovetelmeny kapcsan kivan igenybe venni kapacitast nyujto 
szervezetet. Nem nyiijtotta be tovabba a kapacitast nyujto szervezet EEKD-jat, es a 
kapacitast nyujto szervezet es Ajanlattevo kozott letrejott Kbt. 65. § (7) bekezdes 
szerinti eldzetes megallapodast, es a kapacitast nyujtd szervezetet kepviseld szemely 
aliirasi cimpeldanyat vagy a Ctv. 9. §-a szerinti alairasi mintajat sem. Figyelemmel 
arra, hogy ajanlattevo a 6. reszben benyujtott ajanlatdban benyujtotta az alairasi 
cimpelddnydt az ajanlatot alairo szemely vonatkozasaban, ezert ezen hianyossdg nem 
iddzheti eld az ajanlat ervdnytelenseget.

• Ajanlattevd a Kbt. 66. § (6) bekezdes b) pontja szerinti urlapon nem jelolte meg, az 
igdnybe kivant alvallalkozo nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon 
reszeit (tevekenysdgeit) amellyel dsszefuggdsben alvallalkozot kivan igenybe venni.

Ajanlattevd neve: Garden Kertdszeti 6s Erdeszeti Szolgaltato Korlatolt Feleldss6gu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1214 Budapest, II. Rakdczi Ferenc ut 324.

Ajanlattevo megfelelden teljesitette a 6. resz kapcsan a hianypotlasi felszolitasban foglaltakat.

Ajanlattevd neve: ZOFE Zoldteriilet-fenntartd es Fejlesztd Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevd szekhelye: 1119 Budapest, Andor utca 47-49.3. em.

Ajanlattevd megfeleloen teljesitette a 6. resz kapcsan a hianypotlasi felszolitasban foglaltakat.

A fentiekben rdszletezettek okan az alabbi aianlatokat 6rv6nvtelenne sziikseges nyilv&nitani a 
Biraldbizottsag dlMspontia alapj&n az alabb meghatarozott indokok okdn:

1. resz

Ajanlattevd neve: Harmat Kert Parkfenntartd 6s Parkepito Korlatolt Feleldssegu Tarsasag

Ajanlattevd szekhelye: 1116 Budapest Barazda Utca 42.

Ervenytelensdg jogcfme: Ajanlattevd ajanlatat a Biraldbizottsag javasolja ervdnyteleniteni a Kbt. 73. § (1) 
bekezdes e) pontia alapjan, mivel az egyeb modon nem felel meg az ajanlati felhivasban 6s a kozbeszerzesi 
dokumentumokban, valamint a jogszabalyokban meghatarozott felteteleknek.

^rvenytelenseg indoklasa: Ajanlattevd nem nyujtotta be hianypdtlasat Ajanlatkerb 2022. aprilis 12-i felhivasa 
nyoman, 6s ennek okan:
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• Ajanlattevd ajAnlata rAszekent benyujtott Kbt 66. § (6) bekezdes szerinti nyilatkozata azt 
tartalmazza, hogy alvallalkoz6t kivan igenybe venni. Ajanlattevd az urlapon, a Kbt. 66. § 
(6) bekezdes b) pontja kapcsAn uresen hagyta a mezot, nem jelolte meg, az igenybe kivant 
alvallalkozo nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljarAs azon reszeit (tevekenysegeit) 
amellyel osszefuggesben alvAllalkozot kivan igenybe venni.

• Ajanlattevo ajanlata nem tartalmazza a szerzodes teljesitese sorAn alkalmazni kivant gepek 
muszaki specifikaciojAt.

• AjAnlattevo ajanlata nem tartalmazza a szerzodAs teljesitese soran alkalmazni kivant 
funyirotraktor vonatkozAsaban annak puttony meretet es a 16er6 erteket.

Ajanlattevo neve: ZOFE Zoldterulet-fenntart6 As Fejleszto Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1119 Budapest, Andor utca 47-49.3. em.

Ervenytelenseg jogcime: AjAnlattevo ajanlatat a Biralobizottsag javasolja erv£nyteleniteni a Kbt. 73» § (1) 
bekezdes e) pontia alapjAn, mivel az egyeb modem nem felel meg jogszabalyban meghatarozott felteteleknek.

Ervenytelenseg indoklasa:

AjAnlattevo ajanlata reszekent az alAbbi felolvasolapot nyujtotta be:

FeioIvssoSap
1. r^szszempont: Netlo dsszesitetl Sr elbfrcISsi mennyisegek aispjan

11 042 491

2. Reszszempont megnevez^se: Ateljesft^s sor^n haszn&nl kivant 2db gyujtos funyirdk kozul hfiny darab akkumutetoros? ((mln 0 
darab-max2 riarab)

2

3. Reszszempont megnevezese: A cetiesites soran haszna^ni ktv£nt 1 db fogyujifis funyirotraktor kozbi hiny daiab akkurnul^toros? 
(mln Gdarab-max 1 darab)

4. Reszszempont megnevezese: Ajanlattevo hSny darab akkumulatoros szagelyezo kaszit fog hasin&ns a teijesites sor^n? (min 0 
darab-rnax2darab)

2

5. R6szszempont megtievezf-se: A tetjesites soran hasznaH kivSnt 2 darah sdvenyv^gc kdzuS h£ny darab akkumu'^toros? A (min 0 
darab-max 2 darab)

2

6. Reszszempont megnevezese;Ajan’attev6 hany darab akkumuiitorcs lombfujSt fog hasznSIni a teljesites sor^n?(min Odarab-max
1 darab)

7. Reszszempont megnevez^se: AjoiiiattevS hiny darab akkumulStoros lAnrfureszt (amdynek minimum 20 cm-es I£ncvezet6je van) 
fog haszrialnt a teljesft^s sor^n? (mln 0 darab-max 1 darab)

1

AjAnlattevo a 2022. aprilis 20-an benyujtott hiAnypdtlasaban az alAbbiak szerint mddositotta a felolvasolapon 
szereplo megajanlasAt:
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FelolvasGlap
1. ressicmpont: ffeid dsszeSitett ajonletf artlbirAlasi mennyisegek alapjan

2. Rtszszemponl megnevez£se: A teljesiL^s sorsn hasznaini kiWnt 2 db gyujtos funyirok kozu! hSny darab akkumuf^toros? {(min 0 
darab-max 2 darab)

3. Reszszempont megnevezAse: A teijesites soran hasznSIni kivani 1 rib fugyujtos fOnyirdtraktor kbziil hany darab akkumulAtoros? 
(mln D darab-max 1 darab)

4. ReszszemponL megnevezese: AjSnbttevfi hany darab akkumulcroros szegelyezo kaszat fog hesznainl a teljesit^s soran? (min 0 
darSb-max 2 darsb)

5. Reszszempcnt megnevez«e: A teijesiles soran hasznalni kiv^nt 2 darab sovenyv^go kbzul hany darab akkumuiotoros? A (min 0 
darab-max 2 darab)

6. ReszsZemponi megnevczese-: Aj.inlatlevo hiny darab akkumui^coros lombfujot fog hasznalni a  scron?(min 0 o'arab-max 
1 darab)

leljesii.es

7. Wszszemponl. megnevazeset Ajanfattevo Mny darab akkurnulatores lanafureszt (amelynek minimum 20 cm-eslancvezetdje van) 
fog hasznSIni a teljesites sorSn? (min 0 darab-max 1 darab)

A fentiek alapjan Ajanlattevd modositotta aianlatat aszerint, hogy az eredeti, ajdnlatban foglalt megajanldst 
akkeppen fata at, hogy „0 darab” olyan a teljesftds soran hasznalni kivant fiigyujtos funyirotraktort ajanl meg 
amely akkumulatoros. Az eredeti ajanlatban szereplo felolvasdlapon ezen megajanlas „1 darab” volt.

A Kbt. 71. § (3) bekezdese alapjan hianvok potlasa csak arra iranvulhat, hogy az ajanlat megfelelien a 
kozbeszerzesi dokumentumok es a iogszabalvi eloirasoknak. A Kbt. 71. § (8) bekezdese a) pontja alapjan a 
hidnypotlas nem iarhat a Kbt, szerinti alapelvek s^relmevel. tovabba a b) pont alapjan a hiAnypdtlas soran az 
ajanlatban a beszerzes targyanak jellemzdire, az ajanlattevo szerzodeses kbtelezettsege vegrehajtdsdnak modjara 
vagy a szerzodes mas felteteleire vonatkozd dokumentum tekinteteben csak olvan nem ielentos, egyedi 
reszletkerdesre vonatkozd hiba iavfthato vagy hidnv potolhato, tovabba atalanydyas szerzodes eseten az 
Arazott koltsegvetes (reszletes arajanlat) valamely tetele es egysegara potolhato, modosithato, kiegeszitheto vagy 
tdrolheto, amelynek valtozasa a teljes aianlati arat vagy annak ertekeles ala esb reszdsszeget es az 
aianlattevok kozott az ertekeleskor kialakuid sorrendet nem befolyasolia.

A hianypotUs - kiilonosen a Kbt. 71. § (8) bekezd^s b) pontja szerinti - korl&ainak alkalmazdsa kapcsan 
azonosithatoak tipikus esetkorbk. Ezen eldiras jelenfti meg lenyegeben azt - az eur6pai unids jog szempontjabol 
Mnyeges - kbvetelmenyt, hogy a hianypotlas nem iarhat az aianlati kotottseg megsertesevel.

A Biraldbizottsag allaspontja szerint a fentiek szerint bemutatott, 3. ertekelesi szempontra tett megajanlas 
megvdltoztatasa egyertelmu megsertese az Ajanlattevd reszerol a Kbt. 71. S (8) bekezdes b) pontja szerinti 
hianypdtlasi korlatnak. Ezen - ajanlati kotottseg megsertesevel jard - modosftasnak korrigdUsra a 
Biraldbizottsag allaspontja szerint iogszertten nincsenek lehetdseg. Ajanlatkerdnek ervenytelenne sziikseges 
nyilvanitani az Ajanlattevo ajanlatat az I. resz vonatkozasaban, figyelemmel arra, hogy az ajanlati kotottsegnek 
megsertesnek, mint jogsertesnek az objektfv jogkovetkezmenye az ajanlat Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontja 
szerinti ervenytelensege.

A Kozbeszerzesi Dontobizottsag a D.8/6/2019. szamu hatarozataban is rbgzitette, hogy az EKR rendszefben tett 
vallalas koreben a hianypotlas koreben rbgzitett ertek a dominans, az jeienik meg a generate osszegezesben. 
Tehat ha az ajanlattevo a hianypdtlds soran barmely okbol atiga a felolvasdlap tartahnat, ugy azt nem lehet 
ajanlatkeroi tajekoztatassal visszakorrigalni az eredetire, ezesetben az ajanlat ervenytelen.
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Ajanlattevo neve: Vinifera Hungary Kft

Ajanlattevo szekhelye: 1174 Budapest Zsuzsanna Utca 22.

Ervenytelens6g jogcune: Ajanlattevo ajanlatat a Biralobizottsag javasolja 6rv£nyteleniti a Kbt, 73. S (1) 
bekezdes e) pontia alapjan, mivel 2022. aprilis 20-an visszavonta ajinlatM, ezert nem felel meg jogszab&lyban 
foglalt eloirasoknak.

Ervenytelenseg indoklasa: Ajanlatkero a felhivast megindito felhivasban meghatarozta az ajanlati kbtbttseg 
idotartamat, valamint 2022. aprilis 1 -en tajekoztatta ajanlattevoket az ajanlati kbtbttseg 2022. jiinius 7-ig tbrteno 
kiteijeszteserdl. Figyelemmel arra, hogy Ajanlattevo nem nyilatkozott a tajekoztatasban megjelblt hataridbig, 
ezert a Kbt. 70. § (2) bekezdese alapjan ugy sziikseges tekinteni, hogy Ajanlattevo fenntartja ajanlatat az 
Ajanlatkero altal meghatarozott idopontig.

Az ajanlat visszavonasara 2022. Aprilis 20-an keriilt sor, ezen idopontban a fentiek alapjan fennallt az 
ajanlattevo ajanlati kotbttsege.

A Kbt. 73. § (6) bekezdes a) pontja alapjan ervenytelen az ajanlat, amennyiben azt az ajanlati kbtbttseg 
fennallasa ellenere az ajanlattevo visszavonta.

Fentiek alapjan az ajanlat a Kbt. 73. § (6) bekezdes a) pontja nyoman a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontja alapjan 
ervenytelen.

2. resz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntart6 es Parkepito Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Ajdnlattevb szekhelye: 1116 Budapest Barazda Utca 42.

Erv6nytelensdg jogcime: Ajanlattevo ajanlatat a Biralobizottsag javasolja ervenytelenfteni a Kbt. 73. § (1) 
bekezdes e) pontja alapjan, mivel az egyeb modon nem felel meg az ajdnlati felhivasban 6s a kozbeszerzesi 
dokumentumokban, valamint a jogszabalyokban meghatarozott felteteleknek.

£rv6nytelens6g indoklasa: Ajanlattevo nem nyujtotta be hianypotlasat Ajanlatkero 2022. aprilis 12-i felhfvasa 
nyoman, es ennek okan:

• Ajanlattevo ajanlata reszekent benyujtott Kbt. 66. § (6) bekezdes szerinti nyilatkozata azt 
tartalmazza, hogy alvallalkozot kfvan ighnybe venni. Ajdnlattevb az urlapon, a Kbt. 66. § 
(6) bekezdes b) pontja kapcsan uresen hagyta a mezot, nem jelblte meg, az igenybe kivant 
alvallalkozb nevet 6s cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon reszeit (tevekenysegeit) 
amellyel bsszefiiggesben alvallalkozot kfvan igenybe venni.

• Ajanlattevo ajanlata reszekent benyujtott Kbt. 65. § (7) bekezdes szerinti nyilatkozataban 
ugy nyilatkozott, hogy igenybe kfvan venni kapacitast nyujto szervezetet, azonban nem 
jelblte meg a szervezet nev6t es szekhelyet, valamint azt, hogy mely alkalmassagi 
kbvetelmeny kapcsan kfvan igenybe venni kapacitast nyujto szervezetet. Nem nyujtotta be 
tovabba a kapacitast nyujtd szervezet EEKD-jat, es a kapacitast nyujtb szervezet es 
Ajanlattevo kozott letrejott Kbt. 65. § (7) bekezdes szerinti elozetes megdllapodast, es a 
kapacitast nyujto szervezetet kepviseld szemely alairasi cimpeldanyat vagy a Ctv. 9. §-a 
szerinti alafrasi mintajat sem.
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Ajanlattevo neve: Vinifera Hungary Kft.

Ajanlattevo szekhelye: 1174 Budapest Zsuzsanna Utca 22.

Ervenytelenseg jogcime: Ajanlattevo ajanlatat a BirMbbizottsag javasolja 6rv6nyteleniti a Kbt. 73. § (1) 
bekezdes e) pontia alapjdn, mivel 2022. Aprilis 20-£n visszavonta ajanlatat, ezert nem felel meg jogszab&yban 
foglalt eldirasoknak.

Ervenytelenseg indoklasa: Ajanlatkero a felhivast megindito felhfvasban meghatarozta az ajanlati kotottseg 
idotartamat, valamint 2022. aprilis 1-en tajekoztatta ajanlattevoket az ajanlati kotottseg 2022. junius 7-ig torteno 
kiterjeszteserdl. Figyelemmel arra, hogy Ajanlattevo nem nyilatkozott a tajekoztatasban megjelolt hatariddig. 
ezert a Kbt. 70. § (2) bekezdSse alapjan ugy sziikseges tekinteni, hogy Ajanlattevo fenntartja ajanlatat az 
Ajanlatkero altal meghatarozott idopontig.

Az ajanlat visszavonasara 2022. Aprilis 20-an keriilt sor, ezen idopontban a fentiek alapjan fennallt az 
ajanlattevo ajanlati kbtottsege.

A Kbt. 73. § (6) bekezdes a) pontja alapjan ervenytelen az ajanlat, amennyiben azt az ajanlati kotottseg 
fennallasa ellenere az ajanlattevo visszavonta.

Fentiek alapjan az ajanlat a Kbt. 73. § (6) bekezdes a) pontja nyoman a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontja alapjan 
ervenytelen.

3. resz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Feleldssegfi Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest Barazda Utca 42.

Ervenytelenseg jogcime: Ajanlattevo ajanlatat a Biralobizotts^g javasolja drvenytelemteni a Kbt. 73. § (1) 
bekezdes e) pontia alapjan, mivel az egyeb modon nem felel meg az ajanlati felhfvasban es a kozbeszerzesi 
dokumentumokban, valamint a jogszabalyokban meghatarozott felteteleknek.

Ervenytelenseg indoklasa: Ajanlattevo nem nyujtotta be hianypbtlasat Ajanlatkero 2022. aprilis 12-i felhfvasa 
nyoman, es ennek okdn:

• Ajanlattevo ajanlata reszekent benyujtott Kbt. 66. § (6) bekezdes szerinti nyilatkozata azt 
tartalmazza, hogy alvdllalkozot kivan igenybe venni. Ajanlattev6 az urlapon, a Kbt. 66. § 
(6) bekezdes b) pontja kapcsan iiresen hagyta a mezot, nem jelolte meg, az igenybe kivant 
alvallalkozo nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljdras azon reszeit (tevekenysegeit) 
amellyel osszefuggesben alv^llalkozot kivan igenybe venni.

Ajanlattevo neve: Vinifera Hungary Kft.

Ajanlattevo szekhelye: 1174 Budapest Zsuzsanna Utca 22.

Ervenytelenseg jogcime: Ajanlattevo ajanlatat a Biralobizottsag javasolja ervenyteleniti a Kbt. 73. § (1) 
bekezdes e) pontia alapjan, mivel 2022. aprilis 20-dn visszavonta ajanlatat, ezert nem felel meg jogszaMlyban 
foglalt eldfrasoknak.
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Ervenytelenseg indokldsa: Ajanlatkero a felhivast megindito felhivasban meghatarozta az ajanlati kotottseg 
idotartamEt, valamint 2022. aprilis 1-En tajekoztatta ajanlattevoket az ajanlati kdtdttseg 2022. junius 7-ig torteno 
kiteqeszteserol. Figyelemmel arra. hogy Ajanlattevo nem nyilatkozott a tajekoztatasban megjelolt hatariddig, 
ezert a Kbt. 70. § (2) bekezddse alapjan ugy szukseges tekinteni, hogy Ajanlattevo fenntartja ajanlatat az 
Ajanlatkero dltal meghatarozott idopontig.

Az ajdnlat visszavonEsEra 2022. dprilis 20-an keriilt sor, ezen idopontban a fentiek alapjan fennallt az 
ajanlattevo ajanlati kotottsege.

A Kbt. 73. § (6) bekezdes a) pontja alapjan ervenytelen az ajanlat, amennyiben azt az ajanlati kotottseg 
fennallasa ellenere az ajanlattevo visszavonta.

Fentiek alapjan az ajanlat a Kbt. 73. § (6) bekezdes a) pontja nyoman a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontja alapjan 
Ervenytelen.

4. resz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest Barazda Utca 42.

Ervenytelenseg jogcime: Ajanlattevo ajanlatat a Biraldbizottsag javasolja ervenyteleniteni a Kbt. 73, S (1) 
bekezdEs e) pontja alapjan, mivel az egyEb modon nem felel meg az ajanlati felhivasban Es a kozbeszerzEsi 
dokumentumokban, valamint a jogszabalyokban meghatarozott felteteleknek.

ErvEnytelensEg indoklasa: Ajanlattevo nem nyujtotta be hianypotlasat Ajanlatkerd 2022. aprilis 12-i felhivasa 
nyoman, es ennek okan:

• Ajdnlattevo ajdnlata reszekent benyujtott Kbt. 66. § (6) bekezdes szerinti nyilatkozata azt 
tartahnazza, hogy alvdllalkozot kivan igenybe venni. Ajanlattevo az urlapon, a Kbt. 66. § 
(6) bekezdes b) pontja kapcsan tiresen hagyta a mezot, nem jelolte meg, az igenybe kivant 
alvallalkozd nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon reszeit (tevEkenysegeit) 
amellyel osszefuggesben alvallalkozot kivdn igenybe venni.

Ajanlattevo neve: Vinifera Hungary Kft

Ajanlattevo szekhelye: 1174 Budapest Zsuzsanna Utca 22.

Ervenytelenseg jogcime: Ajanlattevo ajanlatat a Biralobizottsag javasolja ErvEnyteleniti a Kbt. 73. § (1) 
bekezdEs e) pontja alapjan, mivel 2022. aprilis 20-an visszavonta ajanlatat, ezErt nem felel meg a 
jogszabalyban foglalt eldfrasoknak.

Ervenytelenseg indoklasa: Ajanlatkero a felhivast megindito felhivasban meghatarozta az ajanlati kotottseg 
iddtartamat, valamint 2022. aprilis 1-en tajekoztatta ajanlattevoket az ajanlati kdtdttseg 2022. junius 7-ig tortEno 
kiterjeszteserdl. Figyelemmel arra, hogy Ajanlattevo nem nyilatkozott a tajekoztatasban megjelolt hatariddig, 
ezErt a Kbt. 70. § (2) bekezdese alapjan ugy sziiksEges tekinteni, hogy Ajanlattevo fenntartja ajanlatat az 
Ajanlatkero altal meghatarozott idopontig.

Az ajanlat visszavondsara 2022. aprilis 20-an keriilt sor, ezen idopontban a fentiek alapjan fennallt az 
ajanlattevo ajanlati kotottsege.

A Kbt. 73. § (6) bekezdes a) pontja alapjan ErvEnytelen az ajanlat, amennyiben azt az ajanlati kotottseg 
fennallasa ellenere az ajanlattevo visszavonta.
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Fentiek alapjan az ajanlat a Kbt. 73. § (6) bekezdes a) pontja nyoman a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontja alapjan 
6rv6nytelen.

5. rAsz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Felelossegfi Tarsasag

Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest Barazda Utca 42.

Ervenytelenseg jogcime: Ajanlattevo ajanlatat a BiralobizottsAg javasolja ervenytelemteni a Kbt. 73. S (1) 
bekezdes e) pontja alapjan. mivel az egyeb modon nem felel meg az ajanlati felhfvasban es a kozbeszerzesi 
dokumentumokban, valamint a jogszabalyokban meghatarozott feltdteleknek.

Erv6nytelens6g indokUsa; Ajanlattevo nem nyujtotta be hi&iypotlAsAt Ajanlatk6ro 2022. Aprilis 12-i felhivAsa 
nyomAn, es ennek okan:

• Ajanlattevo ajanlata rAszekent benyujtott Kbt. 66. § (6) bekezdes szerinti nyilatkozata azt 
tartalmazza, hogy alvAllalkozdt kivfin igenybe venni. Ajanlattevo az urlapon, a Kbt. 66. § (6) 
bekezdes b) pontja kapcsan uresen hagyta a mezot, nem jelolte meg, az igenybe kivAnt 
alvallalkozo nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon reszeit (tevekenysegeit) 
amellyel osszefuggesben alvAllalkozot kivdn igenybe venni.

•
6. rAsz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Feleldssegfi Tarsasag

Ajanlattevo szAkhelye: 1116 Budapest Barazda Utca 42.

Ervenytelenseg jogcime: Ajanlattevo ajanlatat a Biralobizottsag javasolja ervdnyteleniteni a Kbt. 73. § (1) 
bekezdes e) pontja alapjan, mivel az egyeb m6don nem felel meg az ajanlati felhivasban 6s a kozbeszerzesi 
dokumentumokban, valamint a jogszabalyokban meghatarozott felteteleknek.

Ervenytelenseg indoklasa: Ajanlattevo nem nyujtotta be hianypotlasat Ajanlatkero 2022. aprilis 12-i felhivAsa 
nyoman, As ennek okan:

• Ajanlattevo ajanlata reszekAnt benyujtott Kbt. 66. § (6) bekezdes szerinti nyilatkozata azt 
tartalmazza, hogy alvAllalkozot kivAn igenybe venni. Ajanlattevo az urlapon, a Kbt. 66. § 
(6) bekezdes b) pontja kapcsan uresen hagyta a mezot, nem jelolte meg, az igenybe kivant 
alvallalkozo nevet es cimet, valamint a kdzbeszerz6si eljaras azon reszeit (tevAkenysegeit) 
amellyel osszefuggesben alvAllalkozot kivAn igenybe venni.

• Ajanlattevo ajanlata rAszekent benyujtott Kbt. 65. § (7) bekezdes szerinti nyilatkozataban 
ugy nyilatkozott, hogy igAnybe kivan venni kapacitast nyujto szervezetet, azonban nem 
jelolte meg a szervezet nevet es szAkhelyet, valamint azt, hogy mely alkalmassAgi 
kovetelmeny kapcsan kivan igenybe venni kapacitast nyujto szervezetet. Nem nyujtotta be 
tovabba a kapacitAst nyujto szervezet EEKD-jat, 6s a kapacitast nyiijto szervezet es 
Ajanlattevo kozott letrejott Kbt. 65. § (7) bekezdAs szerinti elozetes megAllapodast, As a 
kapacitAst nyujto szervezetet kepviselo szemAly alAirasi cimpeldanyAt vagy a Ctv. 9. §-a 
szerinti alairasi mintajAt sem.

E-mailen torteno visszajelzes



Polyan Jdzsef (polyanj@jgk.hu)
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TARGET CONSULTING Tanacsado es Szolgaltato Iroda
1184 Budapest, Benedek Elek u. 11.3. emelel 35.
w\vw.kozbes7.crzcstanacsadas.ini

kapcsolattartd: Stein Karolina
email: kozbeszerzes.karolina@targetconsulting.hu
telefonszam: +36-30-

iktatoszam: TC-KV 446 -2022

Targy: I. sz. Hianypotlasi felhivas

Tisztelt Ajanlattevok!

A Jozsefvarosi Onkormanyzat, mint Ajanlatkero Altai meginditott „K&zteruleti zoldteriiletekfenntartasa" 
targyu kozbeszerzesi eljarasaban Ajanlatkero a Kbt. 71. § alapjan ezuton hivja fel a lentiek szerinti 
ajanlattevoket a benyiijtott ajanlalaikkal kapcsolatos hianvok notlasara,

A hianyok potlasat az EKR rendszeren keresztiil lehet teljesiteni az „AMHP - Hicmypdtlds dsszealUtdsa ” 
cljarasi cselekmennyel.

hianyp6tlasi FELSZ6L1TAS

1. resz

Ajanlattevd neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito KorlAtolt Feleldssegu Tarsasag
AjAnIattev6 szekhclye: 1116 Budapest, Barazda utca 42

1.
Ajanlattevo a „Gazdasdgi szerepldkre vonatkozd informdciok” elnevez&u elektronikus urlapon feltimtette 
a gazdasagi szerepld kApviseldjenek adatait.

Ajanlattevo nem tuntette fel Zs. E. B. sziiletesi idejet es sziiletesi helyet.

A fentiek okan Ajanlatkero ezuton keri T. Ajanlattevot, hog)' sziveskedjen potolni Zs. E. B. sziiletesi 
idejet As hehet a „Gazdasdgi szereplokre vonatkozd informdciok^ elnevezesu elektronikus urlapon.

2.
Ajanlattevo ajanlata reszekent benydjtotta a Kbt. 66. § (6) bekezdes szerinti nyilatkozatat, amelyben ugy 
nyilatkozott, hogy alvallalkozot kivan igenybe venni funyirasi feladatok tekinteteben.

.Ajanlattevo az urlapon, a Kbt. 66. § (6) bekezdes b) pontja kapcsAn iiresen hagyta a mezot, nem jelolte meg, 
az igenybe kivant alvallalkozo nevet eg cimet valamint a kozbeszerzesi eliaras azon reszeit 
(tevekenysegeit) amellvel bsszefugaesben alvallalkozot kivan igenybe venni.

A fentiek okan Ajanlatkero ezuton keri T. Ajanlattevot, hog}' sziveskedjen a Kbt. 66. § (6) bekezdes 
b) pontja szerinti nyilatkozatban a kovetkezo adatokat megadni:

• A kozbeszerzes teljesitesekor igAnvbe venni kivant alvallalkozo neve es cime (amennyiben az 
ajanlat/r&szveteli jelcntkezes benyujtasakor ismert)
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• A kozbeszerzds azon resze (tevekenvsegeih amellyel osszefuggesben alvallalkozot vesz igenybe

Amennviben Aianlattevd nem ismeri jelenleg az igenybe kivanni vett alv^Halkozd szemelyet, ugy 
sziveskedjen annak tdnyet feltiintetni a nyilatkozatban, hogy az alvallalkozo szemelye mdg nem 
ismert.

4.
Ajanlattevo benyujtotta a ,,Gepek_nyilatkozat.pdf* elnevezesu nyilatkozatat, amelyben megadta a 
szerzodes teljesitese soran alkalmazni kivant gepek tipusait, azoknak a muszaki specifikaciojat azonban 
nem tartalmazza az ajanlat.

Az eljarist megindito felhivasban Ajanlatkero az alabbi rendelkezest szerepekette:

„AT-nek a 2., 3., 4., 5., 6., es 7. erlekelesi reszszempont kapcsan be kell nyujtani az eszkoz muszaki 
specifikdcidit igazold dokumentumat (pl muszaki adatlap} amennyiben 0-tol elterd ertek megajdnlasa 
tortenik. ”

A fentiek okan Ajanlatkero ezuton keri T. Ajanlattevot, hogy sziveskedjen a ^Gepek nvilatkozat.pdf'' 
elnevezesu nyilatkozatban megjeloit tipusu gepek kapcsan benvuitani azok muszaki specifikaciojat 
alatamasztd dokumentumokat

5.
Ajanlattevo ajanlata reszekent nem nyujtotta be Zs. E. B. alafrasi cimp&danyat vagy a Ctv. 9. §-a szerinti 
alafrasi mintajat.

A fentiek okan Ajanlatkero ezuton keri T. Ajanlattevot, hogy sziveskedjen benyujtani Zs. E. B. 
alafrasi cfmpeldanyat vagy a Ctv, 9, §-a szerinti alafrasi mintajat.

6.
Ajanlatkero az eljarast megindito felhivasban az alabbi rendelkezest szerepeltette:

^Ajdnlattevdnek az 1. resz megpdlydzdsa eseten nyilatkozalot kell benyujtania ajanlataban azzal 
kapcsolatosan, hogy a szerzodeskoteskor rendelkezesre fognak dllm eszkozei
1. resz eseten: Ajanlattevonek ajanlataban nyilatkoznia kell, hogy a szerzodeskoteskor rendelkezesere fog 
allni legaldbb 2 db egyenkent minimum 40 centimeter vagasszelessegu, gydjt&s benzinmotoros vagy 
akkumulatoros fUnyird, es legaldbb egy darab gyujtos (legaldbb 300 Uteres puttony} 14 loeronel nagyobb 
motoros funvirdtraktory

A ,,Gepek_nyilatkozat.pdf elnevezesu nyilatkozatban a funyirdtraktor vonatkozasaban nem adta meg 
Ajanlattevo a funyirotraktor puttony meretet es a loerd erteket.

A fentiek okan Ajanlatkero ezuton keri T. Ajanlattevot, hogy sziveskedjen a fent megjeloit 
nyilatkozatban megjelolni a funyirotraktor puttony meretet es loerejet.

Ajanlattevo neve: Garden Kerteszeti es Erdeszeti Szolgaltato Korlatolt Feleldssegu Tarsasag
Ajanlattevo szekhelye: 1214 Budapest, II. Rakoczi Ferenc ut 324.



1.
A III. resz Kizaro okok ,,C: Fizeteskeptelenseggel, osszeferhetetlenseggel vagy szakmai kotelessegszegessel 
kapcsolatos okok „ „Csddegyezseg hilelezokkeF elnevezesu kizaro ok kapcsan ugy nyilatkozott 
Ajanlattevo, hogy informacio elerhetd elektronikusan a www.e-cegiegvzek.hu es www.gvh.gov.hu 
weboldalon. Ajanlatkerd allaspontja szerint a targyi kizaro ok kapcsan nem erhetd el elektronikusan 
informacio sem a www.e-cegjegyzek.hu es www.gvh.gov.hu weboldalokon sem mas ingyenes ds 
elektronikusan elerhetd adatbazisbol.

A fentiek okan Ajanlatkerd ezuton keri T. Ajaniattevot, hogy sziveskedjen az EEKD III, resz Kizard 
okok ^Csodegyezseg hitelezokkel^ kizaro ok kapcsdn ugy nvilatkozni, hogy informacio nem erhetd el 
elektronikusan, es ezzel egyutt sziveskedjen a www.e-cegiegyzek.hu es www.gvh.gov.hu 
weboldalakra tortend utalast torolni.

Ajanlattevo neve: ZdFE Zdldteriilet-fenntartd es Fejlesztb Korlatolt Felelossegu Tarsasag
Ajanlattevo szekhelye: 1119 Budapest, Andor utca 47-49. 3. em.

1.
Ajanlattevo a „Gazdasagi szereplob'e vonatkozo informdcidkF elektronikus urlapon feltuntette a gazdasagi 
szereplo kepviselojet, K.Z-t. A kepviselo vonatkozasaban Ajanlattevo ugy nyilatkozott, hogy a kepviselo 
lakhelye 2310 Szigetszentmiklos, Forgacs Simon u. 10.

A hatalyos cegkivonat alapjan K.Z. lakhelye 3000 Hatvan, Forgacs Simon utca 10.

A fentiek okan Ajanlatkerd ezuton keri T. Ajaniattevot, hogy sziveskedjen javitani a „Gazdasdgi 
szerepiokre vonatkozo informdciok” elektronikus urlapon K.Z. lakhelyet a hatalyos cegkivonatban 
foglaltak szerint.

2.
Ajanlattevo benyujtotta nyilatkozatat a rendelkezesre allo gepek vonatkozasaban. A funyirdtraktor 
vonatkozasaban a muszaki parameterek kapcsan ugy nyilatkozott, hogy annak 240 literes tarolasi 
kapacitasa van. Ajanlattevo nyilatkozataban nem tert ki a gep loerejere, ezert nem allapithato meg a targyi 
adat.

Ajanlatkerd azt a feltetelt tamasztotta a szerzodeskotesre, hogy az Ajanlattevonek rendelkeznie 
legalabb 1 darab legalabb 300 liter puttonyu legalabb 14 loeros motorral rendelkezo 
funyirotraktorral.

Ajanlatkerd a 3. ertekelesi szempontra tett megajanlaskent pedig arra vart ajanlatot, hogy a 
teljesitesbe bevonni kivant, ajanlatkerd altal elvart 1 db gep akkumulatorral mukodik-e 
(Rcszszempont megnevezese: A teljesites soran hasznalni kivant 1 db fugyujtos funyirdtraktor koziil 
hany darab akkumulatoros? [min 0 darab-max 1 darab]).

Figyelemmel arra, hogy az ertekelesi szempont, es a szerzodeskotesi feltetel osszekapcsolodik, ezert az 
ertekelesi szempont nyoman megajanlott akkumulatoros funyirotraktomak meg kell felelnie a 
szerzodeskotesi feltetel kapcsan tamasztott muszaki minimum kovetelmenynek is, hiszen az ertekelesi 
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szempontra tett megajanlas a szerzodeskotesre elvart traktorok korere vonatkozik.

Fentiek alapjan Ajanlatkerd dllaspontja szerint a benyujtott ajanlat jelenlegi tartalmaval azert nem 
megfeleld, mivel az ajanlattevo altal az ertekelesi reszszempontra tett megajanlasa alatdmasztasara 
benyujtott dokumentumok alapjan jelenieg olyan traktorral kivanja alatamasztani az ertekelesi 
reszszempontra tett vallalasat, amely nem felel meg a szerzodeskotesre elvart parametereknek (tarolasi 
kapacitas, 240 liter vs. min. 300 liter). Igy Ajanlatkerd allaspontja szerint ertekelesi reszszempont 
alatamasztasara sem mutathatd be, epp az elozo bekezdesben leirt osszefugges miatt.

A fentiek okan Ajanlatkerd ezuton keri T. Ajanlattevot, hogy mutasson be olyan funvirotraktort, 
amely megfelel a szerzodeskotesi feltetelkent meghatarozott funvirdtraktor muszaki 
minimumkovetelmenveinek, azaz olyan genet, amely rendelkezik minimum 300 literes nuttonnyal es 
legalabb 14 loeros motorrak es a tovabbiakban is megfelel az ertekelesi szempontra tett 
megajanlasanak.

2. resz

Ajanlattevo neve; Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Feleldssegu Tarsasag
Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest, Barazda utca 42

1.
Ajanlattevo a ^Gazdasdgi szereplokre vonatkozo informdciok” elnevezesu elektronikus urlapon feltuntette 
a gazdasagi szerepld kepviselbjenek adatait.

Ajanlattevo nem tiintette fel Zs. E. B. szuletesi idejet es szuletesi helyet.

A fentiek okan Ajanlatkerd ezuton keri T. Ajanlattevot, hogy sziveskedjen potolni Zs. E. B. szuletesi 
idejet es helyet a „Gazdasdgi szereplokre vonatkozo informaciok” elnevezesu elektronikus urlapon.

2.
Ajanlattevo Zs. E. B. lakohelyenek iranyitoszamakent 1181-et adott meg ajanlataban. A hatalyos 
cegkivonat alapjan a kepviseld lakhelyenek iranyitoszama 1185.

A fentiek okan Ajanlatkerd ezuton keri T. Ajanlattevot, hogy sziveskedjen javitani Zs. E. B. 
lakhelvenek iranyitoszamat a „Gazdasdsi szereplokre vonatkozo informdciok” elnevezesu elektronikus 
urlapon a hatalyos cegkivonatban foglaltak szerint.

3.
Ajanlattevo ajanlata reszekent benyujtotta a Kbt. 65. § (7) bekezdes szerinti nyilatkozatat, amelyben ugy 
nyilatkozott, hogy igenybe kivan venni kapacitast nyujto szervezetet, azonban nem jelolte meg a szervezet 
nevet es szekhelyet, valamint azt, hogy mely alkalmassagi kbvetelmeny kapcsan kivan igenybe venni 
kapacitast nyujto szervezetet. Nem nyujtotta be tovabba a kapacitast nyujto szervezet EEKD-jat, es a 
kapacitast nyujto szervezet es Ajanlattevo kbzdtt letrejott Kbt. 65. § (7) bekezdes szerinti eldzetes 
megallapodast, es akapacitast nyujto szervezetet kepviseld szemely alairasi cimpeldanyat vagy a Ctv.9. §- 
a szerinti alairasi mintajat sem.



A fentiek okan Ajanlatkerd ezuton keri T. Ajdnlattevot, hogy sziveskedien benvuitani a kanacitast 
nvuito szervezet vonatkozasaban az alabbi dokumentumokat:

• az EEKD-h
• a Kbt. 65. S (7) bekezdes szerinti okiratot, valamint
• a kanacitast nvuito szervezet reszerol az alafro szemelv alairasi cimpeldanvat vagy a 

Ctv, 9. szerinti alairasi mintajat
Sziveskedjen tovabba a Kbt. 65. § (7) bekezdes szerinti nyilatkozatban feltuntetni a kanacitast nyuitd 
szervezet nevet es szekhelyet. valamint azt, hogy melv alkalmassagi kovetelmenv kapcsan kivan 
igenybe venni kanacitast nvuito szervezetet

4.
Ajanlattevo ajanlata reszekent benyujtotta a Kbt 66. § (6) bekezdes szerinti nyilatkozatat, amelyben ugy 
nyilatkozott, hogy kivan alvallalkozot igenybe venni funyirasi feladatok tekinteteben.

Ajanlattevo az urlapon, a Kbt. 66. § (6) bekezdes b) pontja kapcsan tiresen hagyta a mezot, nem jelolte meg, 
az igenybe kivant alvallalkozo nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon reszeit 
(tevekenysegeit) amellyel osszefuggesben alvallalkozot kivan igenybe venni.

A fentiek okan Ajanlatkerd ezuton keri T. Ajanlattevot, hogy sziveskedjen a Kbt. 66. § (6) bekezdes 
b) pontja szerinti nyilatkozatban a kovetkezo adatokat megadni:

• A kozbeszerzes teljesitdsekor igenybe venni kivant alvallalkozo neve es cime (amennyiben az 
ajdnlat/reszveteli jelentkezds benyujtasakor ismert)
• A kozbeszerzes azon resze (tevdkenvsegei), amellyel dsszefiiggesben alvallalkozot vesz igenybe

Amennyiben Ajanlattevo nem ismeri ielenleg az igenybe kivanni vett alvallalkozo szemelyet, ugy 
sziveskedien annak tenvet feltuntetni a nyilatkozatban, hogy az alvallalkozo szemelye meg nem 
ismert.

5.
Ajanlattevo ajanlata reszekent nem nyujtotta be Zs. E. B. aldfrasi cimp£ldanyat vagy a Ctv. 9. §-a szerinti 
alairasi mintajat.

A fentiek okan Ajanlatkerd ezuton keri T. Ajanlattevot, hogy sziveskedjen benyujtani Zs. E. B. 
aldirasi cimpeldanvat vagy a Ctv. 9. S-a szerinti alairasi mintajat.

Ajanlattevo neve: Garden Kerteszeti es Erdeszeti Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag 
Ajanlattevo szekhelye: 1214 Budapest. II. Rakoczi Ferenc ut 324.

1.
Ajanlattevo a „Gazdasagi szereplokre vonatkozd informdcidk” elnevezesu elektronikus urlapon feltuntette 
a gazdasagi szereplo kepviseldjenek adatait.

Ajanlattevo nem a hatalyos cegkivonatban foglalt adatoknak megfelelden tiintette fel a kepviseld, L. Z. 
lakhelyet. Az ajanlatban 2475 Budapest, Tancsics Mihaly u. 17/a cimet jelolt meg, azonban a cegkivonat 
alapjan a kepviseld cime helyesen 2475 Kapolnasnyek, Tancsics Mihaly utca 17/A



A fentiek okan Ajanlatkerd ezuton kdri T. Ajanlattevot, hogy sziveskedjen javitani L. Z. lakcimet a 
„Gazdasdgi szereplokre vonatkozd informdcidk” elnevezesu elektronikus urlapon.

2.
A III. resz Kizaro okok „C: Fizeteskeptelenseggel, osszeferhetetlenseggel vagy szakmai kotelessegszegessel 
kapcsolatos okok „ „Csodegyezseg hitelezokkeF elnevezesu kizaro ok kapcsan ugy nyilatkozott 
Ajanlattevd, hogy informacio elerheto elektronikusan a www.e-cegjegyzek.hu es www.gvh.gov.hu 
weboldalon. Ajanlaterd allaspontja szerint a targyi kizaro ok kapcsan nem erheto el elektronikusan 
informacio sem a www.e-cegjegyzek.hu es www.gvh.gov.hu weboldalokon sem mas ingyenes es 
elektronikusan elerheto adatbazisbdl.

A fentiek okan Ajanlatkerd ezuton keri T. Ajanlattevot, hogy sziveskedjen az EEKD III, resz Kizaro 
okok ^Csodesvezses hitelezokkel„ kizaro ok kapcsan ugv nvilatkozni, hogy informflcid nem drheto el 
elektronikusan, es ezzel egyiitt sziveskedjen a www.e-cegjegyzek.hu es www.gvh.gov.hu weboldalra 
tortend utalast torolni.

Ajanlattevd neve: ZOFE Zoldlerulet-fenntarto es Fejleszto Korlatolt Felelossegu Tarsasag
Ajanlattevd szekhelye: 1119 Budapest, Andor utca 47-49. 3. em.

1.
Ajanlattevd a ..Gazdasagi szereplokre vonatkozd informdcidk” elektronikus urlapon feltiintette a gazdasagi 
szerepld kepviselojet, K. Z.-t. A kepviselo vonatkozasaban ugy nyilatkozott, hogy annak lakhelye 2310 
Szigetszentmiklos, Forgacs Simon u. 10. A hatalyos cegkivonat alapjan K. Z. lakhelye 3000 Hatvan, 
Forgacs Simon utca 10.

A fentiek okan Ajanlatkerd ezuton keri T. Ajanlattevot, hogy sziveskedjen javitani K. Z. lakhelyet a 
^Gazdasagi szereplokre vonatkozd informdcidk” elnevezesu elektronikus urlapon a hatalyos 
cegkivonatban foglaltak szerint.

3. resz

Ajanlattevd neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Felelossegu Tarsasag
Ajanlattevd szekhelye: 1116 Budapest, Barazda utca 42

1.
Ajanlattevd a ..Gazdasagi szereplokre vonatkozd informdcidk” elnevezesu elektronikus urlapon feltiintette 
a gazdasagi szerepld kepviselbjenek adatait.

Ajanlattevd nem tiintette fel Zs. E. B. sziiletesi idejet es sziiletesi helyet.

A fentiek okan Ajanlatkero ezuton keri T. Ajanlattevot, hogy sziveskedjen potolni Zs. E. B. sziiletesi 
idejet es helvet a ^Gazdasagi szereplokre vonatkozd informdcidk” elnevezesu elektronikus urlapon.

2.
Ajanlattevd ajanlata reszekent benyujtotta a Kbt. 66. § (6) bekezdes szerinti nyilatkozatat, amelyben ugy 
nyilatkozott, hogy kivan alvallalkozdt igenybe venni ndvenyultetesi feladatok tekinteteben.

http://www.e-cegjegyzek.hu
http://www.gvh.gov.hu
http://www.e-cegjegyzek.hu
http://www.gvh.gov.hu
http://www.e-cegjegyzek.hu
http://www.gvh.gov.hu


Ajanlattevo az urlapon, a Kbt. 66. § (6) bekezdese b) pontja kapcsan uresen hagyta a mezot, nem jelolte 
meg, az igenybe kivant alvallalkozo nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon reszeit 
(tevekenysegeit) amellyel osszeiuggesben alvallalkozot kivan igenybe venni.

A fentiek okan Ajanlatkerd ezuton keri T. Ajanlattevot, hogy szfveskedjen a Kbt. 66. § (6) bekezdes
b) pontja szerinti nyilatkozatban a kovetkezo adatokat megadni:

• A kozbeszerzes teljesitesekor igenybe venni kivant alvallalkozd neve es cime (amennyiben az 
ajanlat/reszvdteli jelentkezes benyujtasakor ismert)
• A kozbeszerzes azon resze (tevekenvsegeik amellyel bsszefuggesben alvallalkozot vesz igenybe

Amennyiben Ajanlattevo nem ismeri jelenleg az igenybe kivanni vett alvallalkozo szemelyet, ugy 
szfveskedjen annak tenvet feltiintetni a nyilatkozatban, hogy az alvallalkozo szemelye meg nem 
ismert.

4. resz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Felelossegu Tarsasag
Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest, Barazda utca 42

1.
Ajanlattevo a „Gazdasagi szereplokre vonatkozd information elnevezesu elektronikus urlapon feltuntette 
a gazdasagi szereplo kepviseldjenek adatait.

Ajanlattevo nem tiintette fel Zs. E. B. szuletesi idejet es szuletesi helyet.

A fentiek okan Ajanlatkdro ezuton keri T. Ajanlattevot, hogy szfveskedjen potolni Zs. E. B. szuletesi 
idejet es helydt a wGaz(lasagiszereplokre vonatkozd informdcidk” elnevezesu elektronikus urlapon.

2.
Ajanlattevo Zs. E. B. lakohelyenek iranyitoszamakent 1181-et adott meg ajanlataban. A hatalyos 
cegkivonat alapjan a kepviselo lakhelyenek iranyitoszama 1185.

A fentiek okan Ajanlatkerd ezuton keri T. Ajanlattevot, hogy szfveskedjen javitani Zs. E. B. 
lakhelyenek iranyitoszdmat a ^Gazdasagi szereplokre vonatkozdinformation elnevezesu elektronikus 
urlapon a hatalyos cegkivonatban foglaltak szerint.

3.
Ajanlattevo ajanlata reszekent benyujtotta a Kbt. 66. § (6) bekezdes szerinti nyilatkozatat, amelyben ugy 
nyilatkozott. hogy kivan alvallalkozot igenybe venni ontozesi feladatok tekinteteben.

Ajanlattevo az urlapon, a Kbt. 66. § (6) bekezdes b) pontja kapcsan uresen hagyta a mezot, nem jelolte meg, 
az igenybe kivant alvallalkozo nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon reszeit 
(tevekenysegeit) amellyel osszefuggesben alvallalkozot kivan igenybe venni.

A fentiek okan Ajanlatkerd ezuton keri T. Ajanlattevot, hogy szfveskedjen a Kbt. 66. § (6) bekezdes



b) pontja szerinti nyilatkozatban a kovetkezo adatokat megadni:

• A kozbeszerzes teljesitesekor igenybe venni kivant alvaUalkozo neve es cime (amennyiben az 
ajanlat/reszveteli jelentkezes benyujtasakor ismert)
• A kozbeszerzes azon resze (tevekenvsegei), am eUy el osszefuggesben alvallalkozot vesz igenybe

Amennyiben Ajanlattevo nem ismeri ielenleg az igenybe kivanni vett alvaUalkozo szemelyet, ugy 
sziveskedien annak Unvet feltuntetni a nyilatkozatban, hogy az alvaUalkozo szemdye meg nem 
ismert.

5. resz

Ajanlattevo neve: Harmat Keil Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Feleldssegu Tarsas^g
Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest, Barazda utca 42

1.
Ajanlattevo a „Gazdasdgi szereplokre vonatkozd informdcidk” elnevezesu elektronikus urlapon feltuntette 
a gazdasagi szereplo kepviselojenek adatait.

Ajanlattevo nem ttintette fel Zs. E. B. szuletdsi idejet es sziiletesi helyet.

A fentiek okan Ajanlatkero ezuton keri T. Ajanlattevot, hogy sziveskedjen potolni Zs. E. B. sziiletesi 
ideiet es helyet a ^Gazdasagi szereplokre vonatkozd informdcidk” elnevezesu elektronikus urlapon.

2.
Ajanlattevo ajanlata reszekent benyujtotta a Kbt. 66. § (6) bekezdes szerinti nyilatkozatat. amelyben ugy 
nyilatkozott, hogy kivan alvallalkozot igenybe venni faapolasi feladatok tekinteteben.

Ajanlattevo az urlapon, a Kbt. 66. § (6) bekezdes b) pontja kapcsan uresen hagyta a mezot, nem jelolte meg, 
az igenybe kivant alvaUalkozo nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon reszeit 
(tevekenysegeit) amellyel osszefuggesben alvallalkozot kivan igenybe venni.

A fentiek okan Ajanlatkero ezuton keri T. Ajanlattevot, hogy sziveskedjen a Kbt. 66. § (6) bekezdes 
b) pontja szerinti nyilatkozatban a kovetkezo adatokat megadni:

• A kozbeszerzes teljesitesekor igenybe venni kivant alvaUalkozo neve es cime (amennyiben az 
ajanlat/reszveteli jelentkezes benyujtasakor ismert)
© A kozbeszerzes azon resze (tevekenvsegei), amellyel osszefuggesben alvallalkozot vesz igenybe

Amennyiben Ajanlattevo nem ismeri ielenleg az igenybe kivanni vett alvaUalkozo szemelyet, ugy 
sziveskedien annak tenyet feltuntetni a nyilatkozatban, hogy az alvaUalkozo szemelye meg nem 
ismert.

Ajanlattevo neve: Garden Fasorfenntarto Kerteszeti Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag 
Ajanlattevo szekhelye: 1214 Budapest, II. Rakoczi Ferenc ut 324.



1.
Ajanlattevo a ..Gazdasagi szereplokre vonatkozo informacidlG elnevezesu elektronikus urlapon felluntette 
a gazdasagi szereplo kepviselojenek adatait.

P. K. E. kepviselo lakcime vonatkozasaban Ajanlattevo a II 19 Kapolnasnyek, Etele ut 32. cimet jelolte 
meg, amely nem felel meg a hatalyos cegkivonatban foglaltaknak, amely alapjan a kepviselo cime 1119 
Budapest, Etele ut 32. 5. em. 41.

A fentiek okan Ajanlatkerd ezuton keri T. Ajanlattevot, hogy sziveskedjen javitani P. K. E. lakcimet 
..Gazdasagi szereplokre vonatkozo informdciok” elnevezesu elektronikus urlapon a hatalyos 
cegkivonatban foglaltak szerint.

2.
A III. resz Kizard okok „C: Fizeteskeptelenseggel, osszeferhetetlenseggel vagy szakmai kotelessegszegessel 
kapcsolatos okok ,, ..Csddegyezseg hilelezdkkeF elnevezesu kizard ok kapcsan ugy nyilatkozott 
Ajanlattevd, hogy informacio elerhetd elektronikusan a www.e-cegiegvzek.hu es www.gvh.gov.hu 
weboldalon. Ajanlatkerd allaspontja szerint a targyi kizard ok kapcsan nem erheto el elektronikusan 
informacio sem a www.e-cegjegyzek.hu es www.gvh.gov.hu weboldalokon sem mas ingyenes es 
elektronikusan elerhetd adatbazisbdl.

A fentiek okan Ajanlatkerd ezuton keri T. Ajanlattevot, hogy sziveskedjen az EEKD HL resz Kizard 
okok "Csodeeve&eg hitelezokkel„ kizard ok kapcsan ugy nyilatkozni, hogy informacio nem erheto el 
elektronikusan, es ezzel egyutt sziveskedjen a www.e-cegiegyzek.hu es vvww.gvh.gov.hu weboldalra 
tortend utalast torolni.

Ajanlattevo neve: ZOFE Zoldterulet-fenntarto es Fejleszto Korlatolt Felelossegu Tarsasag
Ajanlattevo szekhelye: 1119 Budapest, Andor utca 47-49. 3. em.

1.
Ajanlattevo a ..Gazdasagi szereplokre vonatkozo informdciok^' elektronikus urlapon feltiintette a gazdasagi 
szereplo kepviselbjet, K. Z.-t. A kepviselo vonatkozasaban ugy nyilatkozott, hogy aimak lakhelye 2310 
Szigetszentmiklds, Forgacs Simon u. 10. A hatalyos cegkivonat alapjan K. Z. lakhelye 3000 Hatvan, 
Forgacs Simon utca 10.

A fentiek okan Ajanlatkerd ezuton keri T. Ajanlattevot, hogy* sziveskedjen javitani K. Z. lakhelydt a 
..Gazdasagi szereplokre vonatkozo mformdciok” elnevezesu elektronikus urlapon a hatalyos 
cegkivonatban foglaltak szerint.

2.
Ajanlattevo a ..Gazdasagi szereplokre vonatkozo informdciok” elektronikus urlapon felluntette a kapacitast 
nyujtd szemellyel. Dr. G. A. J. kapcsolatos informaciokat.

Ajanlattevo nem ttintette fel Dr. G. A. J. szuletesi idejet es helyet.

A fentiek okan Ajanlatkerd ezuton keri T. Ajanlattevot, hogy sziveskedjen potolni a kapacitast nyujtd 
szemcly, Dr. G. A. J. szuletesi ideiet es helyet a ..Gazdasagi szereplokre vonatkozo informaciok”

http://www.e-cegiegvzek.hu
http://www.gvh.gov.hu
http://www.e-cegjegyzek.hu
http://www.gvh.gov.hu
http://www.e-cegiegyzek.hu
vvww.gvh.gov.hu


elnevezesu elektronikus urlapon.

6. resz

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Feleldssegu Tarsasag
Ajanlattevo szekhelye: 1116 Budapest, Barazda utca 42

1.
Ajanlattevo a „Gazdasdgi szerepldkre vonatkozd informdciok” elnevezesu elektronikus urlapon feltuntette 
a gazdasagi szereplo kepviseldjenek adatait.

Ajanlattevo nem tiintette fel Zs. E. B. szuletesi idejet es szuletesi helyet.

A fentiek okan Ajanlatkerd ezuton keri T. Ajanlattevot, hogy sziveskedjen potolni Zs. E. B. szuletesi 
idejet es helyet a ^Gazdasagi szereplb’kre vonatkozd informdcidk” elnevezesu elektronikus urlapon.

2.
Ajanlattevo Zs. E. B. lakohelyenek iranyitoszamakent 1181-et adott meg ajanlataban. A hatalyos 
cegkivonat alapjan a kepviselo lakhelyenek iranyitoszama 1185.

A fentiek okan Ajanlatkerd ezuton keri T. Ajanlattevot, hogy sziveskedjen javitani Zs. E. B. 
lakhelvdnek iranvitoszam^t a ^Gazdasagi szerepib'kre vonatkozd informdcidk” elnevezesu elektronikus 
urlapon a hatalyos cegkivonatban foglaltak szerint.

3.
Ajanlattevo ajanlata reszekent benyujtotta a Kbt. 65. § (7) bekezdes szerinti nyilatkozatat. amelyben ugy 
nyilatkozott, hogy igenybe kivan venni kapacitast nyujto szervezetet, azonban nem jelblte meg a szervezet 
nevet es szekhelyet, valamint azt, hogy mely alkalmassagi kovetelmeny kapcsan kivan igenybe venni 
kapacitast nyujto szervezetet. Nem nyujtotta be tovabba a kapacitast nyujto szervezet EEKD-jat, es a 
kapacitast nyujto szervezet es Ajanlattevo kozott letrejotl Kbt. 65. § (7) bekezdes szerinti eldzetes 
megallapodast. es a kapacitast nyujto szervezetet kepviselo szemely alairasi cimpeldanyat vagy a Ctv. 9. §- 
a szerinti alairasi mintajat sem.

A fentiek okan Ajanlatkerd ezuton keri T. Ajanlattevot, hogy sziveskedjen benyuitani a kapacitast 
nyujto szervezet vonatkozasaban az alabbi dokumentumokat:

• az EEKD-t,
• a Kbt. 65. 5 (7) bekezdes szerinti okiratot, valamint
• a kapacitast nyujto szervezet reszerol az alaird szemelv alairasi cimpeldanyat vagy a 

Ctv. 9. ^a szerinti alairasi minta jat,
Sziveskedjen tovabba a Kbt. 65. S (7) bekezdes szerinti nvilatkozatban feltuntetni a kapacitast nyujto 
szervezet nevet es szekhelyet, valamint azt, hogy mely alkalmassagi kovetelmeny kapcsan kivan 
igenybe venni kapacitast nvuito szervezetet.

4.
Ajanlattevo ajanlata reszekent benyujtotta a Kbt. 66. § (6) bekezdes szerinti nyilatkozatat, amelyben ugy 
nyilatkozott, hog}7 kivan alvallalkozot igenybe venni novenyvedelmi feladatok tekinteteben.



Ajanlattevo az urlapon, a Kbt. 66. § (6) bekezdes b) pontja kapcsan tiresen hagyta a mezot, nem jelblte meg, 
az igenybe kivant alvallalkozd nevet es cimet, valamint a kozbeszerzesi eljaras azon reszeit 
(tevekenysegeit) amellyel osszefuggesben alvallalkozdt kivan igenybe venni.

A fentiek okan Ajanlatkerd ezuton keri T. Ajdnlattevot, bogy sziveskedjen a Kbt. 66. § (6) bekezdes 
b) pontja szerinti szerinti nyilatkozatban a kovetkezo adatokat megadni:

• A kbzbeszerzes teljesitesekor igenybe venni kivant alvallalkozd neve es cime (amennyiben az 
ajdnlat/reszveteli jelentkezes benyujtasakor ismert)
• A kbzbeszerzes azon resze (tevekenysegei), amellyel bsszefugg&ben alvallalkozdt vesz igenybe

Amennyiben Ajanlattevo nem ismeri jelenleg az igenybe kivanni vett alvallalkozd szemelyet, ugy 
sziveskedjen annak tenyet feltuntetni a nyilatkozatban, hogy az alvallalkozd szemelye meg nem 
ismert.

Ajanlattevo neve: Garden Fasorfenntarto Kerteszeti Szolgaltatd Korlatolt Feleldssegu Tarsasag 
Ajanlattevo szekhelye: 1214 Budapest. II. Rakoczi Ferenc ut 324.

1.
Ajanlattevo ajanlata reszekent benyujtotta sajat maga es a kapacitast nyujtd szervezete vonatkozasaban az 
EEKD-t.

A III. resz Kizard okok„C; Fizeteskeptelenseggel, osszeferhetetlenseggelvagy szahnai kotelessegszegessel 
kapcsolatos okok „ „Csddegyezseg hitelezokkeF elnevezesu kizard ok kapcsan ugy nyilatkozott Ajanlattevo 
mind sajat maga, mind a kapacitdst nyujto szervezet vonatkozasaban. hogy informacid elerheto 
elektronikusan a www.e-cegjegyzek.hu es www.gvh.gov.hu weboldalon. Ajanlatkerd allaspontja szerint a 
targyi kizard ok kapcsan nem erheto el elektronikusan informacid sem a www.e-cegjegyzek.hu es 
www.gvh.gov.hu weboldalokon sem mas ingyenes es elektronikusan elerheto adatbazisbdl.

A fentiek okan Ajanlatkerd ezuton keri T. Ajanlattevbt, hogy' sziveskedjen az EEKD III, resz Kizard 
okok „Csodegyezseg hitelezokkel„ kizaro ok kapcsan ugy nyilatkozni, hogy informacid nem erheto el 
elektronikusan, es ezzel egyiitt sziveskedjen a www.e-cegjegvzek.hu es www.ngvh.hu weboldalra 
tbrtenb utalast tbrblni.

2.
Ajanlattevo ajanlata reszekent becsatolt egy meghatalmazast, amely alapjan a kapacitast nyujtd szervezet 
kepviseldje meghatalmazza P. K.-t arra, hogy neveben eljarjon, dokumentumot alairjon.

A meghatalmazasnak a Kbt. 65. § (12) bekezdese alapjan az ajanlattevo reszere kell szdlnia es ki kell 
terjednie arra, hogy az EKR-ben elektronikus uton teendo nyilatkozatok megtetelekor az ajanlattevo a 
kapacitast rendelkezesre bocsato szemely/szervezet kepviseleteben eljarhat.

Az ajanlatban benyujtott meghatalmazas arra vonatkozik, hogy P. K.-t, nem pedig ajanlattevo, jarhat el a 
kapacitast nyujtd szervezet neveben.

A fentiek okan Ajdnlatkero ezuton keri T. Ajanlattevot, hogy' sziveskedjen a meghatalmazast javitani

http://www.e-cegjegyzek.hu
http://www.gvh.gov.hu
http://www.e-cegjegyzek.hu
http://www.gvh.gov.hu
http://www.e-cegjegvzek.hu
http://www.ngvh.hu


Hgy, hogy az az ajanlattevo r&zere szoljon es arra vonatkozzon, hogy az EKR-ben elektronikus uton 
teendo nyilatkozatok megtetelekor az ajanlattevo a kapacitast rendelkezesre bocsato 
szemely/szervezet kepviseleteben eljarhat.

3.
Ajanlattevo a „Gazdasdgi szereplokre vonatkozd mformacidk” elnevezesu elektronikus urlapon feltuntette 
a kapacitast nyujto szervezet kepviseldjenek adatait.

Ajanlattevo nem tiintette fel C. Z. sziiletesi helyet es idejet.

A fentiek okan Ajanlatkerd ezuton keri T. Ajanlattevot, hogy sziveskedjen potolni C. Z. sziiletesi 
helyet es idejet a „Gazdasdgi szereplokre vonatkozd informdcidk” elnevezesu elektronikus urlapon.

Ajanlattevo neve: ZOFE Zoldterulet-fenntarto es Fejleszto Korlatolt Feleldssegu Tarsasag
Ajanlattevo szekhelye: 1119 Budapest, Andor utca 47-49. 3. em.

1.
Ajanlattevo a „Gazdasdgi szereplokre vonatkozd informdciok'' elnevezesu elektronikus urlapon feltuntette 
a gazdasagi szereplo kepviseldjenek adatait.

Ajanlattevo nem tiintette fel K. Z. sziiletesi helyet.

A fentiek okan Ajanlatkerd ezuton keri T. Ajanlattevot, hogy sziveskedjen potolni K. Z. sziiletesi 
helvet a ^Gazdasagi szereplokre vonatkozd informdciok” elnevezesu elektronikus urlapon.

A hianypdtlasok benyujtasanak veghatarideje: 2022. aprilis 20. (szerda ) 12 ora 00 perc

Budapest, 2022. aprilis 12.

Target Consulting 
Tanacsado es Szolgaltato Iroda



3. to-.

BONTASIJEGYZOKONYV

amely keszult a(z) Jozsefvarosi Onkormanyzat (Magyarorszag, 1082 Budapest Baross Utca 63-67.), mint 
Ajanlatkerd altal megindftott „Kdzteruleti zoldteriiletek fenntartasa" targyu, a kozbeszerzesekrol szolo 
2015. evi CXLIII. torveny (a tovabbiakban: Kbt.) Nyilt eljaras kozbeszerzesi eljarasban benyujtott ajanlatok 
bontasardl.

Az ajanlatteteli felhivasban eloirt hataridoig (2022.03.09 16:00) a fenti targyu eljarasban 20 darab, azaz husz 
ajanlat erkezett.

A resz neve es szama: Parki teriiletek funyirasa, Kerteszeti szakmunka 1

Ajanlatkerd azt a tajekoztatast adta, hogy jelen eljaras soran rendelkezesre allo anyagi fedezet dsszeg: 
netto 95000000 HUF

A resz neve es szama: Idenymunka, Foldmunka 2

Ajanlatkerd azt a tajekoztatast adta, hogy jelen eljaras soran rendelkezesre allo anyagi fedezet dsszeg: 
netto 176000000 HUF

A resz neve es szama: Viragagyak elokeszitese, beiiltetese 3

Ajanlatkerd azt a tajekoztatast adta, hogy jelen eljaras soran rendelkezesre allo anyagi fedezet dsszeg: 
netto 63000000 HUF

A resz neve es szama: Ontozesi munkak 4

Ajanlatkerd azt a tajekoztatast adta, hogy jelen eljaras soran rendelkezesre allo anyagi fedezet dsszeg: 
netto 147000000 HUF

A resz neve es szama: Faapolasi munkalatok 5

Ajanlatkerd azt a tajekoztatast adta, hogy jelen eljaras soran rendelkezesre allo anyagi fedezet dsszeg: 
netto 160000000 HUF

A resz neve es szama: Novenyvedelmi munkak 6

Ajanlatkerd azt a tajekoztatast adta, hogy jelen eljaras soran rendelkezesre allo anyagi fedezet dsszeg: 
netto 22000000 HUF

A bontason a Kbt. 68. § (4) bekezdesben foglaltak szerint az alabbi adatok keriilnek ismertetesre:

Ajanlattevo neve: ZOFE Zoldterulet-fenntarto es Fejleszto Korlatolt Felelossegu Tarsasag (vezetd ajanlattevo) 
Szekhelye: 1119 Budapest Andor Utca 47-49. III. em.

Resz neve: Parki teriiletek funyirasa, Kerteszeti szakmunka (1)

1. reszszempont: Netto osszesitett ajanlati ar elbiralasi mennyisegek alapjan:
11 042 491

2. Reszszempont megnevezese: A teljesites soran hasznalni kivant 2 db gyujtos funyirok koziil hany 
darab akkumulatoros? ( (min 0 darab-max 2 darab) :
2

3. Reszszempont megnevezese: A teljesites soran hasznalni kivant 1 db fugyujtds funyirotraktor 
koziil hany darab akkumulatoros? (min 0 darab-max 1 darab) :
1



4. Reszszempont megnevezese: Ajanlattevo hany darab akkumulatoros szegelyezo kaszat fog 
hasznalni a teljesites soran? (min 0 darab-max 2 darab) :
2

5. Reszszempont megnevezese: A teljesftes soran hasznalni kivant 2 darab sovenyvago koziil hany 
darab akkumulatoros? A (min 0 darab-max 2 darab) :
2

6. Reszszempont megnevezese: Ajanlattevo hany darab akkumulatoros lombfujot fog hasznalni a 
teljesftes soran?(min 0 darab-max 1 darab) :
1

7. Reszszempont megnevezese: Ajanlattevo hany darab akkumulatoros lancfureszt (amelynek 
minimum 20 cm-es lancvezetoje van) fog hasznalni a teljesftes soran? (min 0 darab-max 1 darab) :
1

Resz neve: Idenymunka, Foldmunka (2)

Netto osszesitett ajanlati ar elbiralasi mennyisegek alapjan: 
32 997 645

Resz neve: Viragagyak elokeszitese, beultetese (3)

Netto osszesitett ajanlati ar elbiralasi mennyisegek alapjan:
24 202 250

Resz neve: Ontozesi munkak (4)

1. reszszempont: Netto osszesitett ajanlati ar elbiralasi mennyisegek alapjan:
2 324 000

2. Reszszempont megnevezese: Ajanlattevo hany darab olyan teherautot fog hasznalni a teljesftes 
soran, amely elektromos halozatarol, inverter segitsegevel uzemeltetett, nem robbandmotoros 
aggregatorral rendelkezik? (min 0 darab-max 1 darab) :
1

Resz neve: Faapolasi munkalatok (5)

Netto osszesitett ajanlati ar elbiralasi mennyisegek alapjan: 
57 582 415

Resz neve: Novenyvedelmi munkak (6)

Netto osszesitett ajanlati ar elbiralasi mennyisegek alapjan: 
6 334 200

Ajanlattevo neve: Vinifera Hungary Kft. (vezetd ajanlattevo)
Szekhelye: 1174 Budapest Zsuzsanna Utca 22.

Resz neve: Park! teruletek funyirasa, Kerteszeti szakmunka (1)

1. reszszempont: Netto osszesitett ajanlati ar elbiralasi mennyisegek alapjan:
9 007 400



2. Reszszempont megnevezese: A teljesites soran hasznalni kivant 2 db gyujtos funyirok koziil hany 
darab akkumulatoros? ( (min 0 darab-max 2 darab) :
2

3. Reszszempont megnevezese: A teljesites soran hasznalni kivant 1 db fugyujtds funyirotraktor 
koziil hany darab akkumulatoros? (min 0 darab-max 1 darab) :
0

4. Reszszempont megnevezese: Ajanlattevo hany darab akkumulatoros szegelyezo kaszat fog 
hasznalni a teljesites soran? (min 0 darab-max 2 darab) :
2

5. Reszszempont megnevezese: A teljesites soran hasznalni kivant 2 darab sovenyvago koziil hany 
darab akkumulatoros? A (min 0 darab-max 2 darab) :
2

6. Reszszempont megnevezese: Ajanlattevo hany darab akkumulatoros lombfujot fog hasznalni a 
teljesites soran?(min 0 darab-max 1 darab) :
1

7. Reszszempont megnevezese: Ajanlattevo hany darab akkumulatoros lancfureszt (amelynek 
minimum 20 cm-es lancvezetoje van) fog hasznalni a teljesites soran? (min 0 darab-max 1 darab) :
1

Resz neve: Idenymunka, Foldmunka (2)

Netto osszesitett ajanlati ar elbiralasi mennyisegek alapjan:
27 934 560

Resz neve: Viragagyak elokeszitese, beuitetese (3)

Netto osszesitett ajanlati ar elbiralasi mennyisegek alapjan: 
20 246 000

Resz neve: Ontozesi munkak (4)

1. reszszempont: Netto osszesitett ajanlati ar elbiralasi mennyisegek alapjan:
1 449 400

2. Reszszempont megnevezese: Ajanlattevo hany darab olyan teherautot fog hasznalni a teljesites 
soran, amely elektromos halozatarol, inverter segitsegevel iizemeltetett, nem robbandmotoros 
aggregatorral rendelkezik? (min 0 darab-max 1 darab) :
0

Ajanlattevo neve: Garden Fasorfenntarto Kerteszeti Szolgaltato Kft. (vezetd ajanlattevo)
Szekhelye: 1214 Budapest IL Rakdczi Ferenc Ut 324

Resz neve: Faapolasi munkalatok (5)

Netto osszesitett ajanlati ar elbiralasi mennyisegek alapjan:
35 845 000

Resz neve: Novenyvedelmi munkak (6)



Netto dsszesftett ajanlati ar elbfralasi mennyisegek alapjan: 
5 898 150

Ajanlattevo neve: Garden Kerteszeti es Erdeszeti Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag (vezetd 
ajanlattevo)
Szekhelye: 1214 Budapest II. Rakoczi Ferenc Ut 324

Resz neve: Park! teriiletek funyirasa, Kerteszeti szakmunka (1)

1. reszszempont: Netto dsszesftett ajanlati ar elbfralasi mennyisegek alapjan: 
7 423 740

2. Reszszempont megnevezese: A teljesites soran hasznalni kfvant 2 db gyujtos funyfrok kozul hany 
darab akkumulatoros? ( (min 0 darab-max 2 darab) :
2

3. Reszszempont megnevezese: A teljesites soran hasznalni kfvant 1 db fugyujtos funyfrotraktor 
kozul hany darab akkumulatoros? (min 0 darab-max 1 darab) :
0

4. Reszszempont megnevezese: Ajanlattevo hany darab akkumulatoros szegelyezo kaszat fog 
hasznalni a teljesites soran? (min 0 darab-max 2 darab) :
2

5. Reszszempont megnevezese: A teljesites soran hasznalni kfvant 2 darab sovenyvago kozul hany 
darab akkumulatoros? A (min 0 darab-max 2 darab) :
2

6. Reszszempont megnevezese: Ajanlattevo hany darab akkumulatoros lombfujot fog hasznalni a 
teljesites soran?(min 0 darab-max 1 darab) :
1

7. Reszszempont megnevezese: Ajanlattevo hany darab akkumulatoros lancfureszt (amelynek 
minimum 20 cm-es lancvezetoje van) fog hasznalni a teljesites soran? (min 0 darab-max 1 darab) :
1

Resz neve: Idenymunka, Foldmunka (2)

Netto bsszesitett ajanlati ar elbfralasi mennyisegek alapjan:
27 536 340

Ajanlattevo neve: Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Felelossegu Tarsasag (vezeto ajanlattevo 
)
Szekhelye: 1116 Budapest Barazda Utca 42.

Resz neve: Park! teriiletek funyirasa, Kerteszeti szakmunka (1)

1. reszszempont: Netto osszesitett ajanlati ar elbfralasi mennyisegek alapjan:
12 738 020

2. Reszszempont megnevezese: A teljesites soran hasznalni kivant 2 db gyujtos funyirok koziil hany 
darab akkumulatoros? ( (min 0 darab-max 2 darab) :
2

3. Reszszempont megnevezese: A teljesites soran hasznalni kivant 1 db fugyujtos funyfrotraktor 
kozul hany darab akkumulatoros? (min 0 darab-max 1 darab) :
1



4. Reszszempont megnevezese: Ajanlattevo hany darab akkumulatoros szegelyezd kaszat fog 
hasznalni a teljesites soran? (min 0 darab-max 2 darab) :
2

5. Reszszempont megnevezese: A teljesites soran hasznalni kivant 2 darab sovenyvago kozul hany 
darab akkumulatoros? A (min 0 darab-max 2 darab) :
2

6. Reszszempont megnevezese: Ajanlattevo hany darab akkumulatoros lombfujot fog hasznalni a 
teljesites soran?(min 0 darab-max 1 darab) :
1

7. Reszszempont megnevezese: Ajanlattevo hany darab akkumulatoros lancfureszt (amelynek 
minimum 20 cm-es lancvezetoje van) fog hasznalni a teljesites soran? (min 0 darab-max 1 darab) :
1

Resz neve: Idenymunka, Foldmunka (2)

Netto osszesitett ajanlati ar elbiralasi mennyisegek alapjan:
28 809 340

Resz neve: Viragagyak elokeszitese, beultetese (3)

Netto osszesitett ajanlati ar elbiralasi mennyisegek alapjan:
29 094 000

Resz neve: Ontozesi munkak (4)

1. reszszempont: Netto osszesitett ajanlati ar elbiralasi mennyisegek alapjan:
1 981 700

2. Reszszempont megnevezese: Ajanlattevo hany darab olyan teherautot fog hasznalni a teljesites 
soran, amely elektromos halozatarol, inverter segitsegevel uzemeltetett, nem robbanomotoros 
aggregatorral rendelkezik? (min 0 darab-max 1 darab) :
1

Resz neve: Faapolasi munkalatok (5)

Netto osszesitett ajanlati ar elbiralasi mennyisegek alapjan: 
62 375 000

Resz neve: Novenyvedelmi munkak (6)

Netto osszesitett ajanlati ar elbiralasi mennyisegek alapjan:
8 219 050

Kiegeszitd informaciok a bontashoz:

A bontasrol kesziilt jegyzokonyv a Kbt. 68. § (6) bekezdese szerint kerul megkuldesre.
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