
133/2022. (VI. 20.) 

 

Javaslat a „Budapest Főváros VIII. kerületének területén az önkormányzat tulajdonában álló és a 

JGK Zrt. fenntartásában és kezelésében lévő közterületi zöldterületek fenntartása” tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 

ZÁRT ÜLÉS 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának  

133/2022. (VI. 20.) számú határozata 

 

a „Budapest Főváros VIII. kerületének területén az önkormányzat tulajdonában álló és 

a JGK Zrt. fenntartásában és kezelésében lévő közterületi zöldterületek fenntartása” 

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
 

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a „Budapest Főváros VIII. kerületének 

területén az önkormányzat tulajdonában álló és a JGK Zrt. fenntartásában és kezelésében lévő 

közterületi zöldterületek fenntartása” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény 81. § (1) bekezdés szerinti nyílt, részajánlattétel biztosításával lefolytatott 

közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntést az alábbiak szerint hozza meg: 

 

1. megállapítja, hogy az eljárás 1. része (Parki területek fűnyírása, kertészeti szakmunka), 

az eljárás 2. része (Idénymunka, élőmunkaigényes fenntartási munkák; Földmunkával 

járó munkálatok, burkolat bontási és terítési munkák, tuskóirtások), az eljárás 3. része 

(Virágágyak előkészítése, beültetése), az eljárás 4. része (Öntözési munkák), az eljárás  

5. része (Faápolási munkálatok), és az eljárás 6. része (Növényvédelmi munkák) 

eredményes; 

 

2. megállapítja, hogy az érvényes, nyertes ajánlattevők részenként az alábbiak: 

 

1. rész    

nyertes ajánlattevő  neve: Garden Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324. 

adószáma: 10353048-2-43 

cégjegyzékszám: 01-09-704306  

elfogadott ajánlat: 7 423 740 nettó forint; 

alkalmasságát megfelelően igazolta;  

az értékelés indokolása: az adott ajánlat tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot,  

 

2. rész    

nyertes ajánlattevő  neve: Garden Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324. 

adószáma: 10353048-2-43 

cégjegyzékszám: 01-09-704306  

elfogadott ajánlat: 27 536 340 nettó forint; 

alkalmasságát megfelelően igazolta;  

az értékelés indokolása: az adott ajánlat tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot,  

 

érvényes ajánlattevő neve: ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Székhelye: 1119 Budapest, Andor utca 47-49. 3. em. 



adószáma: 14759996-2-43 

cégjegyzékszám: 01-09-918527 

 

3. rész    

nyertes ajánlattevő  neve: ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: 1119 Budapest, Andor utca 47-49. 3. em. 

adószáma: 14759996-2-43 

cégjegyzékszám: 01-09-918527 

elfogadott ajánlat: 24 202 250 nettó forint; 

alkalmasságát megfelelően igazolta;  

az értékelés indokolása: az adott ajánlat tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot,  

 

4. rész    

nyertes ajánlattevő  neve: ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: 1119 Budapest, Andor utca 47-49. 3. em. 

adószáma: 14759996-2-43 

cégjegyzékszám: 01-09-918527 

elfogadott ajánlat: 2 324 000 nettó forint; 

alkalmasságát megfelelően igazolta;  

az értékelés indokolása: az adott ajánlat tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot,  

 

5. rész    

nyertes ajánlattevő  neve: ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: 1119 Budapest, Andor utca 47-49. 3. em. 

adószáma: 14759996-2-43 

cégjegyzékszám: 01-09-918527 

elfogadott ajánlat: 57 582 415 nettó forint; 

alkalmasságát megfelelően igazolta;  

az értékelés indokolása: az adott ajánlat tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot,  

 

6. rész    

nyertes ajánlattevő  neve: ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: 1119 Budapest, Andor utca 47-49. 3. em. 

adószáma: 14759996-2-43 

cégjegyzékszám: 01-09-918527 

elfogadott ajánlat: 6 334 200 nettó forint; 

alkalmasságát megfelelően igazolta;  

az értékelés indokolása: az adott ajánlat tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot,  

 

3. a 2. határozati pont alapján felkéri a polgármestert az eredmény kihirdetésére és a 

szerződéskötési moratóriumot követően az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 

vállalkozási szerződések aláírására az egyes részekben nyertesnek nyilvánított 

ajánlattevővel. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  a Kbt. 131 § (5)-(6) bekezdésekben rögzített időn belül, a 3. pont szerinti 

eredményhirdetéstől számított 60 napon belül (a szerződéskötési moratórium 

lejártát követően) 


