
 

  

 

 

TAPOLCA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 
ÖNKORMÁNYZATI ÉS GAZDÁLKODÁSI IRODA 

8301 Tapolca, Hősök tere 15. 
Tel.: 87/510-126; Fax: 87/511-164 

E-mail: polghiv@tapolca.hu  
 

   

Ügyiratszám: 1/777-27/2009.          

Ügyintéző: Benczik Zsolt       

 
 

ÖÖsssszzeeggeezzééss  aazz  aajjáánnllaattookk  eellbbíírráálláássáárróóll  
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tapolca Város Önkormányzata (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tapolca Város zöldfelület fenntartási és közterületen 
található eszközeinek karbantartási feladatainak ellátása vállalkozási szerződés keretében.  
Tapolca Város közterületein lévő parkok, zöldfelületek, / fasorok, cserjék, sövények, évelők, 
virágfelületek, edényes növényzet/ ápolási, fenntartása és a természetes elhasználódásból adódó 
tervszerű felújítása, valamint a szilárd és nem szilárd burkolatú járdák, közterek takarítási, tisztítási 
feladatait, szemétgyűjtő edényzetek ürítését és elszállítását, továbbá valamint a köztéri bútorok és 
játszóterek karbantartása, felújítása és javítása. - Kandeláberekre helyezett 560 db muskátli 
öntözése; - 15 db. Autóbuszváró karbantartása; - 550000 m2 zöldterület karbantartása; - 65000 tő 
virág évi kétszeri beszerzése és kiültetése- 209 db utcabútor karbantartása; - 4 körforgalmi 
csomópont karbantartása; - 14 db játszótér karbantartása; - 109 hengeres hulladékgyűjtő ürítése 
napi rendszerességgel; a műszaki dokumentációban részletezettek szerint. 
3. A választott eljárás fajtája: általános egyszerű 
 
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) 
pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti indokolás: 
c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 
 
5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 4 
 
6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont - az 
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti 
tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 
 

Ajánlattevő neve:  Lián Kertészet Konzorcium 

Ajánlattevő székhelye: 1119 Budapest, Thán Károly u.3-5. 

1) Ajánlati ár bruttó (nettó + ÁFA 

szerinti bontásban)  

587.920.000+146.980.000,- + ÁFA = 

734.900.000,-Ft 

2)Késedelmi kötbér mértéke 73.490,-Ft/nap 

3) Meghiúsulási kötbér mértéke 734.900,-Ft 

4) Rendelkezésre állás időtartama 

(percekben) 
300 perc 
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2.sz. ajánlat: 

Ajánlattevő neve:  UNIZOLA Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 8300 Tapolca, Egry J.u.4. 

1) Ajánlati ár bruttó (nettó + ÁFA 

szerinti bontásban)  
261.600.000,-+ ÁFA(25 %)=327.000.000,-= Ft 

2)Késedelmi kötbér mértéke 981.000,-Ft/nap 

3) Meghiúsulási kötbér mértéke 49.050.000,- Ft 

4) Rendelkezésre állás időtartama 

(percekben) 
 4 perc 

 
3. sz. ajánlat 

Ajánlattevő neve:  Pannon Park Forest Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 1097 Budapest, Kén u.6. 

1) Ajánlati ár bruttó (nettó + ÁFA 

szerinti bontásban)  

1.219.191.625,-+304.797.906,-ÁFA 

=1.523.989.531,-Ft 

2)Késedelmi kötbér mértéke 4.571.970,-Ft/nap 

3) Meghiúsulási kötbér mértéke 228.598.430,-Ft 

4) Rendelkezésre állás időtartama 

(percekben) 
30 perc 

 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén 
részenként):  
 

 
Bírálati  
szempontok 

 
 

Súlyszá
m 

Lián Kertészet Konzorcium   

        ajánlata  …………..pontszám/súlyozott pontsz.  

Ajánlati ár (bruttó ) 4 734.900.000,-Ft 5/20,02 

Késedelmi kötbér mértéke 1 73.490,-Ft/nap 1/1 

Meghiúsulási kötbér 

mértéke 
1 734.900,-Ft 1/1 

Rendelkezésre állás 

időtartama (percekben) 
1 300 perc 1/1 

 
Összesített 
pontok 

  23,02 

 
 



 

  

 
Bírálati  
szempontok 

 
 

Súlyszám 

UNIZOLA Kft. 
          ajánlata  …………..pontszám/súlyozott pontsz.  

Ajánlati ár (bruttó)  4 327.000.000 Ft 10/40 

Késedelmi kötbér 

mértéke 
1 981.000,-Ft/nap 2,82/2,82 

Meghiúsulási kötbér 

mértéke 
1 49.050.000,- Ft 2,91/2,91 

Rendelkezésre állás 

időtartama 

(percekben) 

1  4 perc 10/10 

 
Összesített 
pontok 

  55,72 

 
 

 
Bírálati  
szempontok 

 
 

Súlyszám 

Pannon Park Forest Kft.  
          ajánlata  …………..pontszám/súlyozott pontsz.  

Ajánlati ár (bruttó ) 4 1.523.989.531,-Ft 2,93/11,72 

Késedelmi kötbér 

mértéke 
1 4.571.970,-Ft/nap 10/10 

Meghiúsulási kötbér 

mértéke 
1 228.598.430,-Ft 10/10 

Rendelkezésre állás 

időtartama 

(percekben) 

1 30 perc 9,21/9,21 

 
Összesített 
pontok 

  40,93 

 
c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása:  1-10. 
 
d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: Az 1-es 
részszempont esetében a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004 módosított ajánlásának (K.É. 2008. 
évi 139. száma) III.A.1.b) pontja szerinti arányosítás, a 2-3-4es részszempont esetében a 
Közbeszerzések Tanácsa 2/2004 (K.É. 2008. évi 139. száma) módosított ajánlásának III.A.1.a) 
pontja szerinti arányosítás. 
 
7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: Extreme-Park Kft. 
(2800 Tatabánya, Erdész u.”D” épület). Ajánlattevő az alábbi hiánypótlásra lett felszólítva: 

1) Tatai Városgazda Kft. (10% feletti alvállalkozó) csatoljon az ajánlattételi felhívás V.7. 1 
pontja alapján az ajánlattételi határidő időpontjánál 30 napnál nem régebbi cégkivonat 
eredeti vagy hitelesített másolatát. 

2) Extreme-Park Kft. és Tatai Városgazda Kft. csatoljon az ajánlattételi felhívás V.7.6 
pontja alapján nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 30 
napnál nem régebbi cégkivonat kiállításának időpontja óta változásbejegyzést 
kezdeményeztek-e. 

3) Tatai Városgazda Kft. csatolja az ajánlattételi felhívás III.2.2 P.2 pontja alapján elmúlt két 
lezárt üzleti évre (2007., 2008.) vonatkozóan a számviteli törvénynek megfelelő 
beszámolóját (eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) egyszerű másolatban. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Eredm%C3%A9nykimutat%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91_mell%C3%A9klet


 

  

4) Tatai Városgazda Kft. csatolja a Kbt. 71.§ (1) bekezdése alapján a nyilatkozatukat (b, c 
pontban a Tatai Városgazda Kft. nyilatkozzon). 

Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltakat a hiánypótlási 
határidőig nem pótolta, ajánlata a Kbt. 88. 1.§ (f) pontja alapján érvénytelen. 

8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai: Az összességében legelőnyösebb ajánlatot UNIZOLA Kft. 
(8300 Tapolca, Egry J.u.4.) adta. 
Az ellenszolgáltatás összege: nettó 261.600.000 Ft. 
 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt 
benyújtotta-e? igen 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására szolgáló 
dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? 
10.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, 
amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek:  
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:  
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 
11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet:  
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: fűnyírás, kaszálás 
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 
 
12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: 
13. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdőnapja: 2009. december 
23. 
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: 2009. december 29. 
14.* Egyéb információk:  
15.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: 
16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és 
közzétételének/megküldésének napja: az ajánlattételi felhívás a Közbeszerzési Értesítőben 
2009. november 27. napján 25972/2009 KÉ számon jelent meg. 
17. Az eredményhirdetés időpontja: 2009. december 22. 
18. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2009. december 22. 
19.* Az összegezés javításának indoka: 
 

 

Tapolca, 2009. december 22. 

 

     Császár László polgármester megbízásából: 

 

 

 

         Benczik Zsolt 

         irodavezető s.k. 


