
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1(jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Lenti Város Önkormányzata 

Postai cím: Zrínyi Miklós u. 4. 

Város: Lenti Postai irányítószám: 8960 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Közterületek tisztításával, karbantartásával, és közparkok 
fenntartásával, gondozásával, építésével kapcsolatos feladatok ellátása vállalkozási szerződés 
keretében 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

Közterületek tisztításával, karbantartásával, és közparkok fenntartásával, gondozásával, építésével 
kapcsolatos feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében 
 
Főbb műszaki tartalom 
 
1. Közterületek tisztításával, karbantartásával kapcsolatos feladatok: 
 
A közutak, hozzájuk kapcsolódóan kiépített személygépkocsi parkolók, valamint járdák padkáinál 
és kiépített szegélyeknél első kaszálását minden év április 30-ig el kell végezni, majd azt követően 
olyan rendszerességgel kell kaszálni, hogy a fű átlagos magassága a 15 cm-t ne haladja meg. A 
kaszálással egyidejűleg el kell végezni a közutak, parkolók, járdák kézi, ill. gépi seprését. 
Amennyiben a nyári hónapokban a napi átlaghőmérséklet legalább 7 napig folyamatosan eléri a 
+30 Cº-ot, úgy gondoskodni kell napi egy alkalommal a burkolt felületek locsolásáról. 
 
A locsoláshoz szükséges vizet a kijelölt tűzcsapról az önkormányzat biztosítja. 
 
A kiemelt és „K” típusú szegélyezéssel ellátott utak rendszeres sarabolását a közbeszerzési 
dokumentumokban feltüntetett hosszban és helyeken kell elvégezni.  
 
A térburkolatok gyommentesítését, gyomirtását is folyamatosan a seprést megelőzően el kell 
végezni. 
 
A sarabolásból és egyéb munkálatokból keletkező hulladékot el kell szállítani. 
 



A kiépített útszegélyek hossza: 16515fm 
Kézi seprés: 9850m2 
Gépi seprés: 77495 m² 
 
2. Közparkok fenntartásával, gondozásával, építésével kapcsolatos feladatok: 
 
Lenti város intenzíven és külterjesen kezelt közterületei zöldfelületeinek, parkjainak, kerékpárutak 
és gyalogutak melletti padka szükség szerinti kaszálása, a kaszálék összegyűjtése és elszállítása. 
 
Az első kaszálást minden év április 30-ig el kell végezni, majd azt követően olyan rendszerességgel 
kell kaszálni, hogy a fű átlagos magassága a 15 cm-t ne haladja meg. 
 
A parkok és játszótereken lévő burkolt közlekedő felületek havi egy alkalommal történő gépi 
seprése, karbantartása. 
 
Az eddigiek során kialakított virágágyak palántákkal való beültetésének, ápolásának, öntözésének, 
gondozásának rendszeres elvégzése. Ősszel az elszáradt növényzet eltávolítása, a virággal 
beültetett területek talajmunkáinak elvégzése. 
 
A város közterületein lévő fák, bokrok, díszcserjék rendszeres gondozása, évi legalább két 
alkalommal való nyírása, a nyesedék elszállítása április 30-ig, ill. szeptember 15-ig. 
 
A fákról lehullott lombozat szükség szerinti összetakarítása és elszállítása. 
A kaszálandó terület nagysága: 526.342 m2 
Kerékpárutak melletti kaszálás: 19900 m2  
A virágágyak területe: 2 615 m2 
 
Virágkompozíciók: 
Páva (Dózsa Gy. u.) 
Autó (Kossuth út 1.) 
Róka (Templom tér 8.) 
„ARC” (Táncsics u.) 
Pillangó (Kossuth út 1.) 
„Thomas a gőzmozdony” (Táncsics u.) 
„Szívecske” 
 
Virágtartók: 
Beton virágtartó 33 db 
Betontalpas virágtartó 24 db 
 
Virágkosarak: 
Függesztett virágkosarak 11 db 
3 cserepes 6 db 
6 cserepes 53 db 
„Fagyitölcsér” 8 db 
 
A részletes műszaki tartalmat és feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

IV. szakasz: Eljárás 



IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik 
rész, XVII. fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 117. § (1) szerinti eljárás, a Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás 
szabályainak alkalmazásával 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: - 

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: - 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 18978/2017 (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn) 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések 
ismertetése: 2 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának 
indoka: 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma:2 [ ] Elnevezés: Közterületek tisztításával, karbantartásával, és 
közparkok fenntartásával, gondozásával, építésével kapcsolatos feladatok ellátása vállalkozási 
szerződés keretében 

Az eljárás eredményes volt X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 



Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [1] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma,alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Lenti Városgazdálkodási Kft. (székhelye: 8960 Lenti, Petőfi u. 32.; adószáma: 14339550-2-20) 

Nettó ajánlati ár: nettó 2.980.000,- Ft + ÁFA/hó 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal 

oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési 

pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát 

kell beírni.) 

    Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 Az értékelés A 
részszempontok 

      

 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben 
az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és 
súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és 
súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és 
súlyszám 
szorzata 

 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

        

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: - 2 



V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az 
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a 
ponthatárok közötti pontszámot: - 2 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

Lenti Városgazdálkodási Kft. (székhelye: 8960 Lenti, Petőfi u. 32.; adószáma: 14339550-2-20) 

Nettó ajánlati ár: nettó 2.980.000,- Ft + ÁFA/hó 

Az ajánlattevő nyújtotta be az egyetlen érvényes és alkalmas ajánlatot, amely megfelelt az 
ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet mértékének 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 igen X nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes 
ajánlattevő ajánlatában: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes 
ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése: 2 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: (éééé/hh/nn) / Lejárata: (éééé/hh/nn) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/01/19 (éééé/hh/nn) 



VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/01/19 (éééé/hh/nn) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk:2 

______________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 
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