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AJÁNLATI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat
Postai cím: Béke tér 1.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Címzett: Borszéki Gyula alpolgármester
Telefon: -
E-mail: -
Fax: -
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp13.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és
helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
xRegionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
Egyéb
(nevezze meg):
Általános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás



Oktatás
xEgyéb
(nevezze meg): Általános közigazgatás
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés önkormányzati fenntartású zöldterület fenntartási
és fejlesztési, valamint köztisztasági, szakipari, önkormányzati fenntartású
intézményudvari faápolási és játszószer karbantartási és fejlesztési feladatok
elvégzésére.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát
válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye
NUTS-kód
b) Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c) Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória 27
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
A teljesítés helye
Budapest, XIII. kerület közigazgatási területe
NUTS-kód HU101
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőineklétszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
vagy hónap(ok)ban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a
négy évet:



A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke (csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonába és kezelésébe tartozó
zöldfelületek, parkok, fasorok, játszóterek, intézmény kertek és udvarok fenntartása,
felújítása, továbbá játszószerek, parki berendezések karbantartása, felülvizsgálata,
valamint járdák és úttestek eseti tisztán tartása az ajánlati dokumentációban
részletesen meghatározottak szerint.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77313000-7
További
tárgyak:

77310000-6
77211500-7
45233221-4
45233293-9
50800000-3
90611000-3
90511000-2
90512000-9

II.1.7)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? nem
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
(a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből
szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.9)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
A Budapest, XIII. kerület közigazgatási területén meglévő zöldfelületek, parkok,
fasorok, játszóterek, intézmény kertek és udvarok fenntartása, felújítása, továbbá
játszószerek, parki berendezések karbantartása, felülvizsgálata, valamint járdák és
úttestek eseti tisztán tartása, összesen:
– közterületi zöldfelületek: 1 279 083 m2 (ebből fasori sávok: 300 000 m2)
– játszóterek: 55 db
– szökőkutak: 9 db
– intézménykertek, -udvarok: 60 db (176 300 m2)



– kandeláberre szerelt virágtartók: 790 db (kandeláber)
– kutyafuttatók: 16 db
– kutyaürülék-gyűjtő: 350 db
– utcai sorfa és parkfa: 30 000 db
– járdák: 511 000 m2
– úttestek: 985 000 m2.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 4400000000
Pénznem: HUF
VAGY:
és között
Pénznem:
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy:
és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2012/01/01 (nap/hó/év)
befejezés 2015/12/31 (nap/hó/év)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Szerződésben teljesítési biztosíték kerül kikötésre a hibás vagy késedelmes
teljesítés, illetve a teljesítés elmaradása esetére, mely a Kbt. 53/A. § (6) a) pontja
szerinti formákon teljesíthető. Késedelmi, hibás teljesítési kötbér a késedelemmel
vagy hibás teljesítéssel érintett szolgáltatások nettó vállalkozói díjának 5%-a.
Teljesítési biztosíték: 10.000.000,-Ft.
A 3. bírálati rész-szempontban vállalt jótállási időszakon belüli hibás teljesítésre –
a hibás elem kijavítása vagy kicserélése hiányában – a hibás teljesítésre vonatkozó
szabályok érvényesek.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre
A vállalkozói díj megfizetése havonta, az ajánlatkérő által a nyertes ajánlattevő
teljesítésének elismeréseként kiadott teljesítésigazolás kézhezvételét követően
az adott hónapban elvégzett fenntartási munkák tekintetében, az adott hónapot
követően, számla ellenében, átutalással történik, figyelembe véve a Kbt. 305. §
bekezdés vonatkozó előírásait.
A megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.)
36/A § rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.



Ajánlatkérő előleget nem fizet.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy (adott esetben)
Az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság
létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és
a közös ajánlattevőknek közös nyilatkozatban egyetemleges felelősséget kell
vállalniuk.
III.1.4)
Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott
esetben)
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó
adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő
bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és erőforrást nyújtó szervezet:
— akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó
szervezet:
— akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d)-e) pontjában felsorolt kizáró okok
fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó
szervezet:
— akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt kizáró okok
fennállnak,
— akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok
fennállnak.
Az ajánlatkérő a kizáró okokkal kapcsolatban a 63.§ szerinti igazolásokat, illetve
nyilatkozatokat kéri be az Ajánlattevőktől, 10 % feletti alvállalkozóktól és erőforrást
nyújtó szervezetektől.
Ajánlattevőnek és alvállalkozó(k)nak a 61. § (1) bekezdés e) pontja alapján
csatolni kell a 20 02 01 EWC kódszámú biológiailag lebomló hulladékra és a 20
02 02 EWC kódszámú talaj és kövek hulladékra vonatkozó gyűjtési és szállítási
környezetvédelmi hatósági engedély másolatát.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlathoz csatolni kell
P1.) a Kbt. 66. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő, illetve a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó, az ajánlattételi
határidő lejártától számított 30 napnál nem régebbi pénzintézeti nyilatkozat másolati
példányát, az alábbi kötelező tartalommal:
- mióta vezeti a bankszámlát,
- bankszámlaszámok megnevezése,



- számláján volt-e 30 napot meghaladó sorban álló tétel az ajánlati felhívás
feladásától visszaszámított kettő év során.
P2.) a Kbt. 66. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlattevő, illetve a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó (vagy ezek jogelődje) 2008, 2009 és 2010. évi számviteli jogszabályok
szerinti éves beszámolójából a mérleg és eredménykimutatás egyszerű másolati
példányát, amennyiben az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó letelepedése
szerinti ország joga előírja közzétételét, illetve ha a beszámoló nem érhető el
ingyenesen magyar nyelvű elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból
(pl. www.e-beszamolo.kim.gov.hu).
P3.) a Kbt. 66. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevő, illetve a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó nyilatkozata a 2008., 2009., 2010. évi teljes nettó árbevételről, valamint
a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételéről, attól függően, hogy mikor
jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi
adatok rendelkezésre állnak.
P4.) a Kbt. 66.§ (1) bekezdés d) pontja alapján a közbeszerzés tárgya szerinti
szolgáltatásra vonatozó felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolást
(egyszerű másolatban).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
Alkalmatlan az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó,
P1.) ha a pénzintézeti nyilatkozat(ok)ból nem állapítható meg egyértelműen, hogy
az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított kettő évben az ajánlattevő és a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó egyik bankszámláján sem mutatkozott 30 napnál hosszabb sorban állás
P2.) ha az ajánlattevő vagy közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó adózás előtti eredménye a 2008., a
2009. és a 2010. évek közül két egymást követő évben negatív volt
P3.) ha az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó teljes nettó árbevétele együttesen
a 2008., 2009. és 2010. években nem éri el a nettó 800 millió forintot vagy ha az
ajánlattevő , illetve a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó 2008., 2009. és 2010. évi, a jelen közbeszerzési
eljárás tárgya (zöldfelületek, parkok, fasorok, játszóterek, intézmény kertek
és udvarok fenntartása, felújítása, továbbá játszószerek, parki berendezések
karbantartása, felülvizsgálata, járdák és úttestek tisztán tartása) szerinti nettó
árbevétele együttesen nem éri el a nettó 600 millió Ft-ot. Az előírt árbevételi adatokat
a három naptári évben évente kell teljesíteni.
P4.) ha ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója együttesen nem rendelkeznek
legalább 20 M Ft/év és 5 M Ft/káresemény biztosítási összegű, a közbeszerzés
tárgya szerinti szolgáltatásra (parkgondozás, kertgondozás, kertészet, kertépítés)
vonatkozó érvényes szolgáltató felelősségbiztosítással. (együttes megfelelés).
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlathoz csatolni kell:



M1.) a Kbt. 67. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő és a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó előző háromévi (2008., 2009. és 2010.), a közbeszerzés tárgyában
teljesített legjelentősebb szerződéseinek ismertetése (referencia lista), évenkénti
bontásban legalább a következő tartalommal:
– a teljesítés ideje,
– a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése, a referenciát adó
személy neve és elérhetősége,
– a szolgáltatás tárgya,
– az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más
adat megjelölése (db, négyzetméter);
továbbá a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint az ismertetésben szereplő
szerződésekre vonatkozóan kiállított referenciaigazolások (referencianyilatkozatok)
másolati példánya.
Az igazolásoknak/nyilatkozatoknak tartalmazni kell a referencialista tartalmára
vonatkozóan előírt fenti információkat, továbbá – amennyiben a Kbt. 68. § (1) bek.
a) pontja szerint a referenciát a szerződést kötő másik fél igazolja – a megrendelő
nyilatkozatát a szerződésszerű teljesítésére.
M2.) a Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján ajánlattevő és a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
által a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt vezetőknek, illetőleg szakembereknek
megnevezését és képzettségét tartalmazó, cégszerűen aláírt nyilatkozat, valamint
szakmai önéletrajz és a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok, gépkezelők
esetében a gépkezelői engedély egyszerű másolata.
A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell az alábbiakat:
– név,
– végzettség, képzettség,
– a közbeszerzés tárgya területén végzett eddigi tevékenység, szakmai gyakorlat
ismertetése.
M3.) a Kbt. 67. § (3) bekezdés e) pontja alapján az ajánlattevő és a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó)
teljesítéshez rendelkezésre álló – a teljesítés során használni kívánt – eszközeinek,
berendezéseinek, illetőleg műszaki felszereltségének bemutatása és a felszereltség
meglétének igazolása, az alábbiak szerint:
– a géppark tulajdonának igazolása saját tulajdonú gépek esetén: tárgyi eszköz
leltár, vagy könyvvizsgálói záradékkal ellátott lista a gépek felsorolásával;
- bérelt gépek esetén: a bérleti szerződés egyszerű másolatával;
- szívességi (térítésmentes) használat esetén az erről szóló megállapodás
másolatával.
M4.) a Kbt. 67. § (3) bekezdés f) és i) pontja alapján az ajánlattevő és a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszere – bármely
nemzeti rendszerben akkreditált – tanúsító általi tanúsítványának egyszerű másolati
példányát, vagy a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti egyéb ezzel egyenértékű
dokumentum egyszerű másolati példányát, illetőleg a minőségbiztosítás érdekében
tett intézkedésre vonatkozó egyéb dokumentum másolatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):



Alkalmatlan az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó,
M1.) ha az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkeznek az előző
három évben (2008., 2009. és 2010.),
a) legalább évente 3 db olyan szerződéssel, mely alapján komplex park-, fasor-,
játszótér-karbantartást végeztek, melyből
- a parkfenntartási munkák mennyisége egyenként legalább 700.000 m2;
- fasorfenntartási munkák mennyisége egyenként legalább 20.000 db sorfa és/vagy
parkfa gondozására vonatkozik,
- egyenként legalább 5.000 db egy- és kétnyári növény ültetése és gondozása.
b) legalább évente 4 db szökőkút üzemeltetésére vonatkozó referenciával,
c) legalább évente 1 db nettó 8 millió Ft összegű játszószerek karbantartására és
felülvizsgálatára vonatkozó referenciával.
d) legalább évente nettó 8 millió Ft összegű intézményi területek (óvodák, iskolák,
bölcsőde) fenntartására vonatkozó referenciával
e) legalább évente 1 db 350 db kandeláberre kihelyezett virágtartó fenntartására
vonatkozó referenciával
f) évente legalább nettó 4 millió Ft szerződéses értékben járda, úttest takarítására
vonatkozó referenciával
M2.) ha az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen nem vonnak be a szerződés
teljesítésébe legalább
– 2 fő szakirányú (kertészmérnök, agrármérnök) felsőfokú végzettséggel, valamint
legalább 5 éves parkfenntartási gyakorlattal rendelkező vezetőt,
-2 fő parképítés, parkfenntartási műszaki ellenőrt,
-1 fő településüzemeltető szakmérnököt
- 1 fő növényvédelmi szakmérnököt, aki rendelkezik min. 5 éves növényvédelmi
gyakorlattal.
-1 fő szabványossági szakértőt, aki a Magyar Szabványügyi szakértői Testület
által kiadott szabványosítási illetve játszótéri eszközök szabványügyi szakértői
tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkezik és legalább 2 éves
gyakorlata van játszótéri eszközök szabványosítása területén.
– 5 fő kertész szakmunkást,
– 2 fő fakitermelő képesítésű motoros-fűrészkezelőt
– 5 fő, az M3 alkalmassági feltételhez előírt gépek kezeléséhez szükséges
gépkezelőt, akik rendelkeznek a felsorolt gépek kezeléséhez szükséges gépkezelői
engedéllyel.
M3.) ha nem rendelkeznek minimálisan a következő gépekkel és felszerelésekkel
(együttes megfelelés):
- min. 5 db, min. 20 000 m2 /nap teljesítményű, min. 180 cm vágószélesség, önjáró
fűnyíróval;
- min. 2 db, min. 25 000 m2 /nap teljesítményű, önjáró lomb és kaszálékfelszedővel;
- min 5 db motoros szegély- és bozótvágóval;
- min 3 db sövénynyíróval;
- min. 1 db, min 16 méter emelőmagasságú kosaras gépjárművel;
- min. 1 db, min 20 méter emelőmagasságú kosaras gépjárművel;
- min. 1db, min 25 LE teljesítményű, mobil aprítékológéppel;



- min 1 db olyan tuskómaró géppel, mely alkalmas a kivágott fák tuskójának
talajszintig történő eltávolítására a környező burkolat megbontása nélkül;
- min. 5db motorfűrésszel;
- min 1 db, 1 m3 –es öntözőtartállyal felszerelt tehergépkocsival;
- 3 db, min 4 tonna teherbírású teherautóval
- 1 db legalább 30 kW (40 LE) teljesítményű, 120-180 cm állítható
munkaszélességű, minimum 1.000 liter űrtartalmú gyűjtőtartállyal rendelkező járda
és utcaseprőgéppel,
M4.) ha nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségtanúsító
intézménytől származó a - közbeszerzés tárgyával összefüggő - hatályos
minőségbiztosítási (ISO 9001) és környezetirányítási rendszerre (ISO 14 001)
vonatkozó minőségtanúsítvánnyal, vagy azokkal egyenértékű minőségbiztosítási,
környezetirányítási intézkedésekkel.
III.2.4)
Fenntartott szerződések (adott esetben) nem
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve?
nem
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2)
A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét? igen
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt x
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3.,
További információk rovatban kell megadni
Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:
Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum
és, adott esetben, maximum
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)



Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát?
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xaz alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy –
ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell
megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban
illetve az ismertetőben meghatározott szempontok

Szempont Súlyszám
Éves vállalkozói díj, a munkanemenkénti
tételes árajánlat alapján (HUF-ban)

85

Élet-és balesetveszély elhárításnál a
reagálási idő (minimum 1 óra, maximum
12 óra) (órában)

10

Jótállás, garancia időszaka az épített
elemekre /játszószer, pad-szék-asztal/
vonatkozóan (minimum 3 év, maximum 5
év)

5

IV.2.2)
Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje



Dátum: 2011/10/31 (nap/hó/év)
Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 125000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
100.000 Ft + áfa, banki átutalással a Lebonyolító (Saldo Zrt.) bankszámlájára
(10900011-00000002-20310172) „Bp. XIII.ker. Parkfenntartás. Dokumentáció”
szöveget feltüntetve a közleményben, vagy csekken befizetve.
Dokumentáció az ellenérték megfizetését (átutalását/csekken történő befizetését)
követően a www.kozbeszerzes.patt.hu weboldalon történő regisztráció (valamint az
eljárásra való feliratkozás) és a befizetés igazolása után elektronikusan letölthető.
A dokumentáció személyes átvételére nincs lehetőség. Probléma esetén technikai
segítségnyújtás az 1/237-9817-es telefonszámon.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2011/10/31 (nap/hó/év)
Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha
ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hó/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
-ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban:
vagy nap(ok)ban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/10/31 (nap/hó/év )
Időpont: 10:00
Hely (adott esetben): Saldo Zrt., H-1135 Budapest, Mór u. 2-4.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2)
a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
VI.3) További információk (adott esetben)
1. A dokumentáció az ellenérték megfizetését (átutalását/csekken történő
befizetését) követően a www.kozbeszerzes.patt.hu weboldalon történő
regisztráció és az eljárásra történő feliratkozás, valamint a befizetés igazolása
után elektronikusan letölthető. A dokumentáció hivatalos változata a fenti



weboldalon érhető el. Probléma esetén technikai segítségnyújtás az 1/237-9817-es
telefonszámon.
2. A hiánypótlás a Kbt. 83. § (2) bekezdése szerint biztosított.
3. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése és a Kbt. 71. §
(1) bekezdése valamint a Kbt. 72.§-ára vonatkozóan, a dokumentációban szereplő
minta szerint. Az ajánlattevőknek a 71. § szerint kell megjelölni a közbeszerzésnek
azon részeit, melynek teljesítéséhez 10 %-ot meg nem haladó alvállalkozót vesz
igénybe, a szerződés teljesítéséhez általa a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat (és a közbeszerzés azon
részeit, amelyek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek), valamint a
szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezeteket.
4. Az ajánlatokat a Kbt. 70/A. § (1) bekezdésében foglalt formai követelmények
alapján, zárt csomagolásban 1 eredeti és 1 másolati példányban kéri benyújtani az
ajánlati felhívás A.3. mellékletében megadott címre (Saldo Zrt., H-1135 Budapest,
Mór u. 2-4.) közvetlenül vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán
feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak,
ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejáratát megelőzően sor kerül. Az
ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, késedelmes
érkezéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A külső csomagoláson fel kell
tüntetni a következő szöveget: „Közbeszerzés: Bp. XIII.ker. Parkfenntartás. Határidő
előtt nem bontható fel.”
5. Mellékletként csatolandó az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint az erőforrást
nyújtó szervezet adatait tartalmazó, a működési forma szerinti közhiteles okirat
(pl. cégkivonat, egyéni vállalkozó jegyzői kivonata /hatósági igazolás/) másolata,
valamint az ajánlatot aláíró képviseletre jogosult aláírási címpéldányának másolata.
Kivonat esetében 60 napnál nem régebbi okiratról készült másolat fogadható el.
6. Az ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kiegészítő
tájékoztatás lehetőségét. A megadott tájékoztatások teljes terjedelmükben –
folyamatosan bővülve a kérdezéseknek megfelelően - elérhetők térítésmentesen a
www.kozbeszerzes.patt.hu internetcímen.
7. Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a
következő összességében legelőnyösebb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést,
amennyiben ilyet az összegezésben megjelöl.
8. Ajánlathoz csatolandó az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) nyilatkozata, hogy a
szerződés teljesítése során kizárólag olyan szakembert von be a teljesítésbe, aki
munkavédelmi oktatásban részesül(t).
9. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő(k) és a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) OHSAS
18001 (MSZ 28001), vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben
akkreditált munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer meglétét
igazoló tanúsítványa másolati példányát. Érvénytelen az az ajánlat, amely nem
tartalmazza az ajánlattevő(k) és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) OHSAS 18001 (MSZ 28001),
vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítvány
másolati példányát.



10) Az ajánlattevőnek ajánlati biztosítékot kell szolgáltatnia, amelynek összege
10.000.000,- Ft. Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot a Kbt. 59.§ (2) bekezdésében
meghatározott módokon nyújthatja be az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlati
biztosíték átutalással történő befizetése esetén az ajánlati biztosíték összegét
a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzatnak az OTP Bank Nyrt.-nél
vezetett 11784009-15513003 számú számlájára kell átutalni. Az ajánlati biztosíték
teljesítéséről szóló igazoláson fel kell tüntetni az alábbi azonosító szöveget:
„Közbeszerzés: Parkfenntartás”.
11. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felső határa: 1-10. A ponthatárok közötti pontkiosztás
módszere: arányosítás.
12. Eredményhirdetés időpontja: 2011. november 24. 14:00 óra (helye: Saldo Zrt.,
H-1135 Budapest, Mór u. 2-4.). Szerződéskötés tervezett időpontja: 2011. december
14.
13. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak.
14. Az ajánlatok összeállításának, benyújtásának költsége az ajánlattevőt terheli.
15. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a dokumentáció és a Kbt.
rendelkezései az irányadóak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: 36-1-336-7776
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: 36-1-336-7778
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY
szükség esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 323. §-a szerint
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság



Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: 36-1-336-7776
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: 36-1-336-7778
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/09/13 (nap/hó/év)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Saldo Zrt.
Postai cím: Mór u. 2-4.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: HU
Címzett: Murvai László, Csikós Péter
Telefon: 1/2379817
E-mail: kozbeszerzes@saldo.hu
Fax: 1/2379813
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.patt.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő
iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
beszerezhetők
Hivatalos név: Saldo Zrt.
Postai cím: Mór u. 2-4.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: HU
Címzett: Murvai László, Csikós Péter
Telefon: 1/2379817
E-mail: kozbeszerzes@saldo.hu
Fax: 1/2379813
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.patt.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani
Hivatalos név: Saldo Zrt.
Postai cím: Mór u. 2-4.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: HU
Címzett: Murvai László
Telefon: 1/2379817
E-mail: -
Fax: -
Internetcím (URL): -



 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről


