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

Ö S S Z E G E Z É S   

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL  

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név:  

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 

Postai cím: 

Fő út 11. 

Város: 

Mosonmagyaróvár 

Postai irányítószám: 

9200 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: 

Mosonmagyaróvári kiemelt zöldterületek gondozási, parkfenntartási munkái 2 évre 

vonatkozóan 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

„C P V -  K Ó D O K  

77300000-3  Kertészeti szolgáltatások. 

77310000-6  Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások 

77340000-5 Fametszés és sövénynyírás 

M E N N Y I S É G E  

Ajánlatkérő a műszaki leírásban és annak mellékleteként kiadott ártáblázatban szereplő 

munkálatokat kívánja jelen közbeszerzési eljárás keretében beszerezni. 

A parkfenntartási munkavégzés során a vonatkozó területek: 

1. Városkapu tér két zöldfelülete 

2. Régi Vámház tér két zöldfelülete 
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3. Bolyai Iskola Gulyás L. utcai épület előtti kiskert 

4. Vasútállomás felújított parkja 

5. Körforgalom, Királyhidai út 

6. Körforgalom, Moson 

7. Hansági Múzeum és Cselley-ház 

8. Erkel u. - Flesch Károly Kulturális Központ és Rendőrség közti park 

9. Fő utcai ágyások és növényedények 

10. Deák tér 

11. Magyar utcai növényedények (80 db) 

12. Fecske utca 

13. Zsidanits park 

14. 20 db növényedény az UFM Aréna előtt 

Az ellátandó feladatok területi megbontásban az alábbiak: 

1. Városkapu tér két zöldfelülete 

 Heti rendszerességgel fűnyírás gyűjtőkosaras fűnyíró traktor és motoros 

gyepszegélyvágó használatával. Fűnyesedék munka végeztével történő azonnali 

elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Gyepszellőztetés évi egy alkalommal, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, 

a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, 

rendezetten hagyása. 

 Gyepműtrágyázás elvégzése szezonban kétszeri alkalommal: ASB Greenworld NPK 

20-5-8 (+2% MgO + 1% Fe) 3 hónapos tartós hatású műtrágyával 

 Gyepműtrágyázás őszi: őszi-téli felkészítés 1 alkalommal NPK 0-10-24 műtrágyával 

 Kétszikű gyomok elleni permetezés gyepfelületen GyomStop Plusz 70g/l 2,4D 70 g/l 

MCPA 20g/l dikamba felhasználásával évi egy alkalommal. 

 Tavaszi lemosó permetezés és növényvédelem levélkárosítók ellen évi 12 alkalommal 

anyaghasználat és kijuttatás tekintetében a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 

vonatkozó előírásait betartva. 

 Évelők kétszeri visszavágása (tavasz, nyár) és a vegetációs időszakban az eseti 

visszavágása során a növényzet megfelelő fenológiai állapotában alkalmazandó 

kozmetikai, regeneratív és alakító fenntartási metszésének elvégzése, a keletkezett 

zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött 

környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 
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 Egynyáriak kiültetési anyaga az előző évek bevált tapasztalatai alapján Catharanthus 

roseus és Ipomoea batatas fajtáinak felhasználásával. 

 Kétnyáriak kiültetési anyaga az előző évek bevált tapasztalatai alapján Brassica és 

Viola cornuta fajtákkal. 

 Öntözés (egynyáriak): a közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges, 

időjárástól függően akár napi szintű öntözés vízmennyiségéről, és annak helyszínre 

juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével. 

 Egynyári ágyásokra heti rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico 

Flower NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. A közterületen vízkivételi 

lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert tápoldatról, és annak helyszínre 

juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével. 

 Évelő ágyásokra havi rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico 

Flower NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. A közterületen vízkivételi 

lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert tápoldatról, és annak helyszínre 

juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével. 

 Közlekedő utak gyomtalanítása Glialka Star 360 g/l glifozát felhasználásával, a 

környezettudatosság előmozdítása érdekében kiegészítő mechanikai módon; a 

keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen 

szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Ágyások gyomtalanítása mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali 

elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Örökzöld cserjecsoportok havi rendszeres metszése során a növények szükséges 

esztétikai alakító metszésének elvégzése; a keletkezett zöldhulladék azonnali 

elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Fák tavaszi metszése során a fiatal fák szükséges alakító metszésének elvégzése, az 

idős fák földről és kisebb létráról elérhető sérült ágainak karban tartása, ügyelve a 

közlekedőfelületeken való szabad haladás elősegítésére. A keletkezett zöldhulladék 

azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Öntözőrendszer fagyok előtti víztelenítése és tavaszi beüzemelése. 

 Közlekedőfelületek helyreállításához murva helyszínre szállítása, közlekedőfelületen 

eldolgozása. Munkavégzés után a munkaterület seprése, rendezetten hagyása. 

 Ágyásfelületek helyreállításához kulékavics helyszínre szállítása, ágyásfelületeken 

eldolgozása. Munkavégzés után a munkaterület seprése, rendezetten hagyása. 
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 Növénypótlás során a pótlandó növény kiemelése, új növény beültetése, az ágyás 

takaróanyagának helyreállítása, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása. 

Munkavégzés után a munkaterület seprése, rendezetten hagyása. 

 Fák karózásának megszüntetése a több éve ültetett fák esetében, az eltávolított 

rögzítőanyag hulladék azonnali elszállításával. Munkavégzés után a munkaterület 

seprése, rendezetten hagyása. 

2. Régi Vámház tér két zöldfelülete 

 Heti rendszerességgel fűnyírás gyűjtőkosaras fűnyíró traktor és motoros 

gyepszegélyvágó használatával. Fűnyesedék munka végeztével történő azonnali 

elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Gyepszellőztetés évi egy alkalommal, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, 

a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, 

rendezetten hagyása. 

 Gyepműtrágyázás elvégzése szezonban kétszeri alkalommal: ASB Greenworld NPK 

20-5-8 (+2% MgO + 1% Fe) 3 hónapos tartós hatású műtrágyával 

 Gyepműtrágyázás őszi: őszi-téli felkészítés 1 alkalommal NPK 0-10-24 műtrágyával 

 Kétszikű gyomok elleni permetezés gyepfelületen GyomStop Plusz 70g/l 2,4D 70 g/l 

MCPA 20g/l dikamba felhasználásával évi egy alkalommal. 

 Tavaszi lemosó permetezés és növényvédelem levélkárosítók ellen évi 12 alkalommal 

anyaghasználat és kijuttatás tekintetében a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 

vonatkozó előírásait betartva. 

 Évelők kétszeri visszavágása (tavasz, nyár) és a vegetációs időszakban az eseti 

visszavágása során a növényzet megfelelő fenológiai állapotában alkalmazandó 

kozmetikai, regeneratív és alakító fenntartási metszésének elvégzése, a keletkezett 

zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött 

környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Egynyáriak kiültetési anyaga az előző évek bevált tapasztalatai alapján Petunia 

Surfinia fajtacsoport fajtáinak felhasználásával. A hely kiemelt mivoltát figyelembe 

véve az ágyásokban egzotikus kiültetési anyag használata, Hibiscus rosa-sinensis és 

Lantana camara fajtái. 

 Kétnyáriak kiültetési anyaga az előző évek bevált tapasztalatai alapján Brassica és 

Viola cornuta fajtákkal. 

 Öntözés (egynyáriak): a közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges, 

időjárástól függően akár napi szintű öntözés vízmennyiségéről, és annak helyszínre 

juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével. 

 Gyepfelület öntözése félautomata öntözőrendszer segítségével: mivel a területen lévő 

 öntözőrendszer félautomata, az időjárási viszonyoknak megfelelően az akár napi 

többszöri  megnyitást és elzárást az ajánlattevőnek kell vállalnia. 

 Egynyári ágyásokra heti rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico 
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Flower NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. A közterületen vízkivételi 

lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert tápoldatról, és annak helyszínre 

juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével. 

 Évelő ágyásokra havi rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico 

Flower NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. A közterületen vízkivételi 

lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert tápoldatról, és annak helyszínre 

juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével. 

 Közlekedő utak gyomtalanítása Glialka Star 360 g/l glifozát felhasználásával, a 

környezettudatosság előmozdítása érdekében kiegészítő mechanikai módon; a 

keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen 

szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Ágyások gyomtalanítása mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali 

elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Örökzöld cserjecsoportok havi rendszeres metszése során a növények szükséges 

esztétikai alakító metszésének elvégzése; a keletkezett zöldhulladék azonnali 

elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Fák tavaszi metszése során a fiatal fák szükséges alakító metszésének elvégzése, az 

idős fák földről és kisebb létráról elérhető sérült ágainak karban tartása, ügyelve a 

közlekedőfelületeken való szabad haladás elősegítésére. A keletkezett zöldhulladék 

azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Öntözőrendszer fagyok előtti víztelenítése és tavaszi beüzemelése. 

 Sérült gyepfelület helyreállítása során a sérült rész felnyesése, kiemelése, terület 

lazítása és szintezése, gyepszőnyeg fektetése. A keletkezett zöldhulladék azonnali 

elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. A 2 hetes gyökeresedési időszakban 

intenzív árasztásos öntözés alkalmazása. 

 Közlekedőfelületek helyreállításához murva helyszínre szállítása, közlekedőfelületen 

eldolgozása. Munkavégzés után a munkaterület seprése, rendezetten hagyása. 

 Ágyásfelületek helyreállításához sziklazúzalék helyszínre szállítása, ágyásfelületeken 

eldolgozása. Munkavégzés után a munkaterület seprése, rendezetten hagyása. 

 Fák karózásának megszüntetése a több éve ültetett fák esetében, az eltávolított 

rögzítőanyag hulladék azonnali elszállításával. Munkavégzés után a munkaterület 

seprése, rendezetten hagyása. 

 Növénypótlás során a pótlandó növény kiemelése, új növény beültetése, az ágyás 

takaróanyagának helyreállítása, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása. 

Munkavégzés után a munkaterület seprése, rendezetten hagyása. 

3. Bolyai Iskola Gulyás L. utcai épület előtti kiskert 

 Növényvédelem levélkárosítók ellen évi 5 alkalommal anyaghasználat és kijuttatás 
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tekintetében a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet vonatkozó előírásait betartva. 

 Évelők kétszeri visszavágása (tavasz, nyár) és a vegetációs időszakban az eseti 

visszavágása során a növényzet megfelelő fenológiai állapotában alkalmazandó 

kozmetikai, regeneratív és alakító fenntartási metszésének elvégzése, a keletkezett 

zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött 

környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Évelő ágyásokra havi rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico 

Flower NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. A közterületen vízkivételi 

lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert tápoldatról, és annak helyszínre 

juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével. 

 Ágyások gyomtalanítása mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali 

elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Örökzöld cserjecsoportok havi rendszeres metszése során a növények szükséges 

esztétikai alakító metszésének elvégzése; a keletkezett zöldhulladék azonnali 

elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Korlátként funkcionáló cölöpsor javítása: sérült elemek pótlása lyukasztott körmart 

facölöpökkel, új zsinór befűzése. Az ágyás takaróanyagának helyreállítása. 

Munkavégzés után a munkaterület seprése, rendezetten hagyása. 

 Ágyásfelületek helyreállításához sziklazúzalék helyszínre szállítása, ágyásfelületeken 

eldolgozása. Munkavégzés után a munkaterület seprése, rendezetten hagyása. 

 Növénypótlás során a pótlandó növény kiemelése, új növény beültetése, az ágyás 

takaróanyagának helyreállítása, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása. 

Munkavégzés után a munkaterület seprése, rendezetten hagyása. 

4. Vasútállomás felújított parkja 

 Kétheti rendszerességgel fűnyírás gyűjtőkosaras fűnyíró traktor és motoros 

gyepszegélyvágó használatával. Fűnyesedék munka végeztével történő azonnali 

elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Gyepszellőztetés évi egy alkalommal, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, 

a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, 

rendezetten hagyása. 

 Gyepműtrágyázás elvégzése szezonban kétszeri alkalommal: ASB Greenworld NPK 

20-5-8 (+2% MgO + 1% Fe) 3 hónapos tartós hatású műtrágyával 

 Gyepműtrágyázás őszi: őszi-téli felkészítés 1 alkalommal NPK 0-10-24 műtrágyával 

 Kétszikű gyomok elleni permetezés gyepfelületen GyomStop Plusz 70g/l 2,4D 70 g/l 
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MCPA 20g/l dikamba felhasználásával évi egy alkalommal. 

 Tavaszi lemosó permetezés és növényvédelem levélkárosítók ellen évi 12 alkalommal 

anyaghasználat és kijuttatás tekintetében a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 

vonatkozó előírásait betartva. 

 Évelők kétszeri visszavágása (tavasz, nyár) és a vegetációs időszakban az eseti 

visszavágása során a növényzet megfelelő fenológiai állapotában alkalmazandó 

kozmetikai, regeneratív és alakító fenntartási metszésének elvégzése, a keletkezett 

zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött 

környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Évelő ágyásokra havi rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico 

Flower NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. A közterületen vízkivételi 

lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert tápoldatról, és annak helyszínre 

juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével. 

 Közlekedő utak gyomtalanítása Glialka Star 360 g/l glifozát felhasználásával, a 

környezettudatosság előmozdítása érdekében kiegészítő mechanikai módon; a 

keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen 

szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Ágyások gyomtalanítása mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali 

elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Fák tavaszi metszése során a fiatal fák szükséges alakító metszésének elvégzése, az 

idős fák földről és kisebb létráról elérhető sérült ágainak karban tartása, ügyelve a 

közlekedőfelületeken való szabad haladás elősegítésére. A keletkezett zöldhulladék 

azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Növénypótlás során a pótlandó növény kiemelése, új növény beültetése, az ágyás 

takaróanyagának helyreállítása, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása. 

Munkavégzés után a munkaterület seprése, rendezetten hagyása. 

 Fiatal díszfák karózásának pótlása, 2 db cölöp/fa mennyiséggel, áthidalókkal és 

kötözőanyaggal. Az ágyás takaróanyagának helyreállítása. Munkavégzés után a 

munkaterület seprése, rendezetten hagyása. 

 Közlekedőfelületek helyreállításához gyöngykavics helyszínre szállítása, 

közlekedőfelületen eldolgozása. Munkavégzés után a munkaterület seprése, 

rendezetten hagyása. 

5. Körforgalom, Királyhidai út 

 Kétheti rendszerességgel fűnyírás gyűjtőkosaras motoros fűnyíró és motoros 

gyepszegélyvágó használatával. Fűnyesedék munka végeztével történő azonnali 
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elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Gyepszellőztetés évi egy alkalommal, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, 

a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, 

rendezetten hagyása. 

 Gyepműtrágyázás elvégzése szezonban kétszeri alkalommal: ASB Greenworld NPK 

20-5-8 (+2% MgO + 1% Fe) 3 hónapos tartós hatású műtrágyával 

 Gyepműtrágyázás őszi: őszi-téli felkészítés 1 alkalommal NPK 0-10-24 műtrágyával 

 Kétszikű gyomok elleni permetezés gyepfelületen GyomStop Plusz 70g/l 2,4D 70 g/l 

MCPA 20g/l dikamba felhasználásával évi egy alkalommal. 

 Növényvédelem levélkárosítók ellen évi 12 alkalommal anyaghasználat és kijuttatás 

tekintetében a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet vonatkozó előírásait betartva. 

 Évelők kétszeri visszavágása (tavasz, nyár) és a vegetációs időszakban az eseti 

visszavágása során a növényzet megfelelő fenológiai állapotában alkalmazandó 

kozmetikai, regeneratív és alakító fenntartási metszésének elvégzése, a keletkezett 

zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött 

környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Évelő ágyásokra havi rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico 

Flower NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. A közterületen vízkivételi 

lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert tápoldatról, és annak helyszínre 

juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével. 

 Ágyások gyomtalanítása mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali 

elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Örökzöld cserjecsoportok havi rendszeres metszése során a növények szükséges 

esztétikai alakító metszésének elvégzése; a keletkezett zöldhulladék azonnali 

elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Sérült gyepfelület helyreállítása során a sérült rész felnyesése, kiemelése, terület 

lazítása és szintezése, gyepszőnyeg fektetése. A keletkezett zöldhulladék azonnali 

elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. A 2 hetes gyökeresedési időszakban 

intenzív árasztásos öntözés alkalmazása. 

 Növénypótlás során a pótlandó növény kiemelése, új növény beültetése, az ágyás 

takaróanyagának helyreállítása, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása. 

Munkavégzés után a munkaterület seprése, rendezetten hagyása. 

6. Körforgalom, Moson 
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 Növényvédelem levélkárosítók ellen évi 5 alkalommal anyaghasználat és kijuttatás 

tekintetében a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet vonatkozó előírásait betartva. 

 Évelők kétszeri visszavágása (tavasz, nyár) és a vegetációs időszakban az eseti 

visszavágása során a növényzet megfelelő fenológiai állapotában alkalmazandó 

kozmetikai, regeneratív és alakító fenntartási metszésének elvégzése, a keletkezett 

zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött 

környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Évelő ágyásokra havi rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico 

Flower NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. A közterületen vízkivételi 

lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert tápoldatról, és annak helyszínre 

juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével. 

 Ágyások gyomtalanítása mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali 

elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Örökzöld cserjecsoportok havi rendszeres metszése során a növények szükséges 

esztétikai alakító metszésének elvégzése; a keletkezett zöldhulladék azonnali 

elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Platánfa tavaszi metszése során a szükséges alakító metszésének elvégzése (esernyő 

koronaforma fenntartása), sérült ágainak karban tartása. A keletkezett zöldhulladék 

azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Platánfa vegetációs időszakon belüli zöldmetszése során a szükséges alakító 

metszésének elvégzése, kötözése (esernyő koronaforma fenntartása). A keletkezett 

zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött 

környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Növénypótlás során a pótlandó növény kiemelése, új növény beültetése, az ágyás 

takaróanyagának helyreállítása, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása. 

Munkavégzés után a munkaterület seprése, rendezetten hagyása. 

7. Hansági Múzeum és Cselley-ház 

 Heti rendszerességgel fűnyírás gyűjtőkosaras fűnyíró traktor és motoros 

gyepszegélyvágó használatával. Fűnyesedék munka végeztével történő azonnali 

elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Gyepszellőztetés évi egy alkalommal, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, 

a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, 

rendezetten hagyása. 

 Gyepműtrágyázás elvégzése szezonban kétszeri alkalommal: ASB Greenworld NPK 

20-5-8 (+2% MgO + 1% Fe) 3 hónapos tartós hatású műtrágyával 

 Gyepműtrágyázás őszi: őszi-téli felkészítés 1 alkalommal NPK 0-10-24 műtrágyával 

 Kétszikű gyomok elleni permetezés gyepfelületen GyomStop Plusz 70g/l 2,4D 70 g/l 
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MCPA 20g/l dikamba felhasználásával évi egy alkalommal. 

 Tavaszi lemosó permetezés és növényvédelem levélkárosítók ellen évi 12 alkalommal 

anyaghasználat és kijuttatás tekintetében a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 

vonatkozó előírásait betartva. 

 Évelők kétszeri visszavágása (tavasz, nyár) és a vegetációs időszakban az eseti 

visszavágása során a növényzet megfelelő fenológiai állapotában alkalmazandó 

kozmetikai, regeneratív és alakító fenntartási metszésének elvégzése, a keletkezett 

zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött 

környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Évelő ágyásokra havi rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico 

Flower NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. A közterületen vízkivételi 

lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert tápoldatról, és annak helyszínre 

juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével. 

 Közlekedő utak gyomtalanítása Glialka Star 360 g/l glifozát felhasználásával, a 

környezettudatosság előmozdítása érdekében kiegészítő mechanikai módon; a 

keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen 

szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Ágyások gyomtalanítása mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali 

elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Fák tavaszi metszése során a fiatal fák szükséges alakító metszésének elvégzése, az 

idős fák földről és kisebb létráról elérhető sérült ágainak karban tartása, ügyelve a 

közlekedőfelületeken való szabad haladás elősegítésére. A keletkezett zöldhulladék 

azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Öntözőrendszer fagyok előtti víztelenítése és tavaszi beüzemelése. 

 Sérült gyepfelület helyreállítása során a sérült rész felnyesése, kiemelése, terület 

lazítása és szintezése, gyepszőnyeg fektetése. A keletkezett zöldhulladék azonnali 

elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. A 2 hetes gyökeresedési időszakban 

intenzív árasztásos öntözés alkalmazása. 

 Növénypótlás során a pótlandó növény kiemelése, új növény beültetése, az ágyás 

takaróanyagának helyreállítása, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása. 

Munkavégzés után a munkaterület seprése, rendezetten hagyása. 

8. Erkel u.-Flesch Károly Kulturális Központ és Rendőrség közti park 

 Heti rendszerességgel fűnyírás gyűjtőkosaras fűnyíró traktor, keskeny helyeken 

motoros fűnyíró valamint motoros gyepszegélyvágó használatával. Fűnyesedék 

munka végeztével történő azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen 

szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Gyepszellőztetés évi egy alkalommal, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, 

a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, 
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rendezetten hagyása. 

 Gyepműtrágyázás elvégzése szezonban kétszeri alkalommal: ASB Greenworld NPK 

20-5-8 (+2% MgO + 1% Fe) 3 hónapos tartós hatású műtrágyával 

 Gyepműtrágyázás őszi: őszi-téli felkészítés 1 alkalommal NPK 0-10-24 műtrágyával 

 Kétszikű gyomok elleni permetezés gyepfelületen GyomStop Plusz 70g/l 2,4D 70 g/l 

MCPA 20g/l dikamba felhasználásával évi egy alkalommal. 

 Tavaszi lemosó permetezés és növényvédelem levélkárosítók ellen évi 12 alkalommal 

anyaghasználat és kijuttatás tekintetében a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 

vonatkozó előírásait betartva. 

 Évelők kétszeri visszavágása (tavasz, nyár) és a vegetációs időszakban az eseti 

visszavágása során a növényzet megfelelő fenológiai állapotában alkalmazandó 

kozmetikai, regeneratív és alakító fenntartási metszésének elvégzése, a keletkezett 

zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött 

környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Egynyáriak kiültetési anyaga Cosmos bipinnatus és Zinnia angustifolia 

felhasználásával. 

 Kétnyáriak kiültetési anyaga az előző évek bevált tapasztalatai alapján Brassica és 

Viola cornuta fajtákkal. 

 Öntözés (egynyáriak): a közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges, 

időjárástól függően akár napi szintű öntözés vízmennyiségéről, és annak helyszínre 

juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével. 

 Egynyári ágyásokra heti rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico 

Flower NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. A közterületen vízkivételi 

lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert tápoldatról, és annak helyszínre 

juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével. 

 Évelő ágyásokra havi rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico 

Flower NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. A közterületen vízkivételi 

lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert tápoldatról, és annak helyszínre 

juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével. 

 Közlekedő utak gyomtalanítása Glialka Star 360 g/l glifozát felhasználásával, a 

környezettudatosság előmozdítása érdekében kiegészítő mechanikai módon; a 

keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen 

szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Ágyások gyomtalanítása mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali 

elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Örökzöld cserjecsoportok havi rendszeres metszése során a növények szükséges 

esztétikai alakító metszésének elvégzése; a keletkezett zöldhulladék azonnali 

elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Fák tavaszi metszése során a fiatal fák szükséges alakító metszésének elvégzése, az 
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idős fák földről és kisebb létráról elérhető sérült ágainak karban tartása, ügyelve a 

közlekedőfelületeken való szabad haladás elősegítésére. A keletkezett zöldhulladék 

azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Öntözőrendszer fagyok előtti víztelenítése és tavaszi beüzemelése. 

 Megsüllyedt ágyás helyreállításához rostált föld helszínre szállítása, ágyáson 

elterítése, szintezése. Talajtakarás agroszövettel és sziklazúzalékkal. A munkavégzés 

során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten 

hagyása. 

 Sérült gyepfelület helyreállítása során a sérült rész felnyesése, kiemelése, terület 

lazítása és szintezése, gyepszőnyeg fektetése. A keletkezett zöldhulladék azonnali 

elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. A 2 hetes gyökeresedési időszakban 

intenzív árasztásos öntözés alkalmazása. 

 Növénypótlás során a pótlandó növény kiemelése, új növény beültetése, az ágyás 

takaróanyagának helyreállítása, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása. 

Munkavégzés után a munkaterület seprése, rendezetten hagyása. 

9. Fő utcai ágyások és növényedények 

 Növényvédelem levélkárosítók ellen évi 12 alkalommal anyaghasználat és kijuttatás 

tekintetében a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet vonatkozó előírásait betartva. 

 Évelők kétszeri visszavágása (tavasz, nyár) és a vegetációs időszakban az eseti 

visszavágása során a növényzet megfelelő fenológiai állapotában alkalmazandó 

kozmetikai, regeneratív és alakító fenntartási metszésének elvégzése, a keletkezett 

zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött 

környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 rózsák tavaszi és eseti visszavágása során a ritkító / ifjító és regeneratív kozmetikai 

metszések elvégzése; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés 

során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten 

hagyása. 

 Öntözés: a közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A fásszárúakkal beültetett 

edények szükséges heti öntözésének vízmennyiségéről, és annak helyszínre 

juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével. 

 A fásszárúakkal beültetett növényedényekre környezetbarát, organikus DCM ProLico 

Flower NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. A közterületen vízkivételi 

lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert tápoldatról, és annak helyszínre 

juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével. 

 Évelő ágyásokra havi rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico 

Flower NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. A közterületen vízkivételi 

lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert tápoldatról, és annak helyszínre 

juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével. 

 Ágyások gyomtalanítása mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali 
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elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Örökzöld cserjecsoportok havi rendszeres metszése során a növények szükséges 

esztétikai alakító metszésének elvégzése; a keletkezett zöldhulladék azonnali 

elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 növényedények mechanikai gyomtalanítása, a keletkezett zöldhulladék azonnali 

elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Növényedényekre környezetbarát, organikus DCM ProLico Flower NPK 5-4-7 vízben 

oldódó műtrágya kijuttatása. A közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A 

szükséges bekevert tápoldatról, és annak helyszínre juttatásáról az ajánlattevőnek 

magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével. 

 Növénypótlás során a pótlandó növény kiemelése, új növény beültetése, az ágyás 

takaróanyagának helyreállítása, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása. 

Munkavégzés után a munkaterület seprése, rendezetten hagyása. 

 Ágyások talajtakaró anyagának pótlásaképpen agroszövet és sziklazúzalék terítése. 

Munkavégzés után a munkaterület seprése, rendezetten hagyása. 

10. Deák tér 

 Növényvédelem levélkárosítók ellen évi 12 alkalommal anyaghasználat és kijuttatás 

tekintetében a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet vonatkozó előírásait betartva. 

 Évelők kétszeri visszavágása (tavasz, nyár) és a vegetációs időszakban az eseti 

visszavágása során a növényzet megfelelő fenológiai állapotában alkalmazandó 

kozmetikai, regeneratív és alakító fenntartási metszésének elvégzése, a keletkezett 

zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött 

környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Évelő ágyásokra havi rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico 

Flower NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. A közterületen vízkivételi 

lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert tápoldatról, és annak helyszínre 

juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével. 

 Ágyások gyomtalanítása mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali 

elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Növénypótlás során a pótlandó növény kiemelése, új növény beültetése, a keletkezett 

zöldhulladék azonnali elszállítása. Munkavégzés után a munkaterület seprése, 

rendezetten hagyása. 

 Heti rendszerességgel fűnyírás gyűjtőkosaras fűnyíró traktor, keskeny helyeken 

motoros fűnyíró valamint motoros gyepszegélyvágó használatával. Fűnyesedék 

munka végeztével történő azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen 

szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Gyepszellőztetés évi egy alkalommal, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, 
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a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, 

rendezetten hagyása. 

 Gyepműtrágyázás elvégzése szezonban kétszeri alkalommal: ASB Greenworld NPK 

20-5-8 (+2% MgO + 1% Fe) 3 hónapos tartós hatású műtrágyával 

 Gyepműtrágyázás őszi: őszi-téli felkészítés 1 alkalommal NPK 0-10-24 műtrágyával 

 Kétszikű gyomok elleni permetezés gyepfelületen GyomStop Plusz 70g/l 2,4D 70 g/l 

MCPA 20g/l dikamba felhasználásával évi egy alkalommal. 

 Egynyáriak kiültetési anyaga Impatiens walleriana felhasználásával. 

 Kétnyáriak kiültetési anyaga Viola cornuta fajtákkal. 

 Öntözés (egynyáriak): a közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges, 

időjárástól függően akár napi szintű öntözés vízmennyiségéről, és annak helyszínre 

juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével. 

 Egynyári növényedényekre heti rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM 

ProLico Flower NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. A közterületen 

vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert tápoldatról, és annak 

helyszínre juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi 

segítségével. 

 növényedények mechanikai gyomtalanítása, a keletkezett zöldhulladék azonnali 

elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

11. Magyar utcai növényedények (80 db) 

 Növényvédelem levélkárosítók ellen évi 12 alkalommal anyaghasználat és kijuttatás 

tekintetében a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet vonatkozó előírásait betartva. 

 Egynyáriak kiültetési anyaga az előző évek bevált tapasztalatai alapján Pelargonium 

peltatum és Verbena EnduraScape fajtáinak felhasználásával. 

 Kétnyáriak kiültetési anyaga Viola cornuta fajtákkal. 

 Öntözés (egynyáriak): a közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges, 

időjárástól függően akár napi szintű öntözés vízmennyiségéről, és annak helyszínre 

juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével. 

 Egynyári növényedényekre heti rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM 

ProLico Flower NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. A közterületen 

vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert tápoldatról, és annak 

helyszínre juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi 

segítségével. 

 Örökzöld cserjecsoportok havi rendszeres metszése során a növények szükséges 

esztétikai alakító metszésének elvégzése; a keletkezett zöldhulladék azonnali 

elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Növényedények mechanikai gyomtalanítása, a keletkezett zöldhulladék azonnali 

elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 



 

 
Ő S Z Y  É S  Ő S Z Y  K f t .    
székhely: 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/18. 

cégjegyzékszám: Főv. Tvszék Cb. 01-09-196202 

tel.: (+36 1) 225-1229; fax: (+36 1) 225-1230 

12. Fecske utca 

 Növényvédelem levélkárosítók ellen évi 12 alkalommal anyaghasználat és kijuttatás 

tekintetében a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet vonatkozó előírásait betartva. 

 rózsák tavaszi és eseti visszavágása során a ritkító / ifjító és regeneratív kozmetikai 

metszések elvégzése; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés 

során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten 

hagyása. 

 Évelő ágyásokra havi rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico 

Flower NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. A közterületen vízkivételi 

lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert tápoldatról, és annak helyszínre 

juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével. 

 Ágyások gyomtalanítása mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali 

elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 mulcspótlás eseti jelleggel, kizárólag a helyszínen eredetileg használt márkájú 

FLORIMO Pindekor mulcs felhasználásával; a munkavégzés során esetlegesen 

szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Örökzöld cserjecsoportok havi rendszeres metszése során a növények szükséges 

esztétikai alakító metszésének elvégzése; a keletkezett zöldhulladék azonnali 

elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

13. Zsidanits park 

 Heti rendszerességgel fűnyírás gyűjtőkosaras fűnyíró traktor és motoros 

gyepszegélyvágó használatával. Fűnyesedék munka végeztével történő azonnali 

elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Gyepszellőztetés évi egy alkalommal, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, 

a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, 

rendezetten hagyása. 

 Gyepműtrágyázás elvégzése szezonban kétszeri alkalommal: ASB Greenworld NPK 

20-5-8 (+2% MgO + 1% Fe) 3 hónapos tartós hatású műtrágyával 

 Gyepműtrágyázás őszi: őszi-téli felkészítés 1 alkalommal NPK 0-10-24 műtrágyával 

 Kétszikű gyomok elleni permetezés gyepfelületen GyomStop Plusz 70g/l 2,4D 70 g/l 

MCPA 20g/l dikamba felhasználásával évi egy alkalommal. 

 Tavaszi lemosó permetezés és növényvédelem levélkárosítók ellen évi 12 alkalommal 

anyaghasználat és kijuttatás tekintetében a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 

vonatkozó előírásait betartva. 

 Évelők kétszeri visszavágása (tavasz, nyár) és a vegetációs időszakban az eseti 

visszavágása során a növényzet megfelelő fenológiai állapotában alkalmazandó 

kozmetikai, regeneratív és alakító fenntartási metszésének elvégzése, a keletkezett 

zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött 
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környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Évelő ágyásokra havi rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico 

Flower NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. A közterületen vízkivételi 

lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert tápoldatról, és annak helyszínre 

juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével. 

 Közlekedő utak gyomtalanítása Glialka Star 360 g/l glifozát felhasználásával, a 

környezettudatosság előmozdítása érdekében kiegészítő mechanikai módon; a 

keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen 

szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Ágyások gyomtalanítása mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali 

elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Örökzöld cserjecsoportok havi rendszeres metszése során a növények szükséges 

esztétikai alakító metszésének elvégzése; a keletkezett zöldhulladék azonnali 

elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Fák tavaszi metszése során a fiatal fák szükséges alakító metszésének elvégzése, az 

idős fák földről és kisebb létráról elérhető sérült ágainak karban tartása, ügyelve a 

közlekedőfelületeken való szabad haladás elősegítésére. A keletkezett zöldhulladék 

gépi darálása és azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen 

szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Öntözőrendszer fagyok előtti víztelenítése és tavaszi beüzemelése. 

14. 20 darab növényedény az UFM Aréna előtt 

 Öntözés: a közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A fásszárúakkal beültetett 

edények szükséges heti öntözésének vízmennyiségéről, és annak helyszínre 

juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével. 

 A fásszárúakkal beültetett növényedényekre környezetbarát, organikus DCM ProLico 

Flower NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. A közterületen vízkivételi 

lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert tápoldatról, és annak helyszínre 

juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével. 

 növényedények mechanikai gyomtalanítása, a keletkezett zöldhulladék azonnali 

elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Növényvédelem levélkárosítók ellen évi 12 alkalommal anyaghasználat és kijuttatás 

tekintetében a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet vonatkozó előírásait betartva. 

 Örökzöld cserjecsoportok havi rendszeres metszése során a növények szükséges 

esztétikai alakító metszésének elvégzése; a keletkezett zöldhulladék azonnali 

elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Alacsony törzsű örökzöldek támasztékának kijavítása műanyag karók és kötözőszer 

felhasználásával. A munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező 
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közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. 

 Növénypótlás során a pótlandó növény kiemelése, új növény beültetése, a keletkezett 

zöldhulladék azonnali elszállítása. Munkavégzés után a munkaterület seprése, 

rendezetten hagyása. 

A fent meghatározott termékeknél a meghatározott gyártmányra/típusra való hivatkozás csak 

a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és minden terméknél oda 

értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés!  

Ajánlatot a jelen pontban meghatározott műszaki paraméterei tekintetében egyenértékű 

termékre/szolgáltatásra lehet tenni. A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő 

minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező 

termékekre is tehető ajánlat. 

Ajánlatot jelen pontban és a műszaki leírásban szereplő műszaki paraméterek tekintetében 

egyenértékű termékre lehet tenni. Amennyiben az ajánlattevő nem a fent nevezett termék 

típust ajánlja meg, úgy köteles ajánlatához a termék vonatkozásában leírást, 

termékismertetőt csatolni, amelyekből egyértelműen megállapítható, hogy a megajánlott 

termékek megfelelnek az előírt műszaki paramétereknek. 

A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget ajánlatkérőnek kell megítélni, 

amely eldöntéséhez minden adatot ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége 

tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék ajánlatkérő által 

meghatározott termékkel egyenértékű. 

A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad az Ajánlatkérő. 

A fent meghatározott valamennyi feladat elvégzéséhez szükséges eszközök, berendezések 

biztosítása ajánlattevő feladata. A feladatok elvégzéséhez ajánlatkérő nem biztosít eszközt, 

berendezést, terméket, kivéve ha az az adott feladatnál kifejezetten rögzítésre került. 

Ajánlattevő kötelessége, hogy a munkavégzéshez szükséges munkafeltételekről, kötelezően 

alkalmazandó jogszabályi előírásokról tájékozódjon, azokat a szerződés teljesítésének teljes 

időtartama alatt betartsa, illetve a teljesítésben részt vevő személyekkel betartassa. 

Az ajánlattevő által tett megajánlásnak tartalmaznia kell valamennyi költséget, díjat, amely 

az adott feladat elvégzésével kapcsolatban, annak szakszerű és rendeltetésszerű elvégzésével 

kapcsolatban felmerül, különösen, de nem kizárólagosan a munkadíjakat, a berendezések, 

eszközök használati díját és adott esetben a feladat elvégzéséhez szükséges növényeket. 

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és 

ártáblázat tartalmazza.” 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

Kbt. Harmadik része, XVII. fejezete 
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IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 113. § (1) bekezdés 

szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 

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 közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: ---- 

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

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító 

felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 

2018. január 31. 

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

intézkedések ismertetése: ---- 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre 

bocsátásának indoka: ----- 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 

A szerződés száma: 1  

Rész száma: 1  

Elnevezés: Mosonmagyaróvári kiemelt zöldterületek gondozási, parkfenntartási munkái 2 

évre vonatkozóan 

Az eljárás eredményes volt ☒ 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 
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 ☐ 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 

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: ------ 

V.2 Az eljárás eredménye 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 1 (egy) darab 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

1. Ajánlattevő  

neve: Dzsungelország Kft. 

címe (székhelye, lakóhelye): 9200 Mosonmagyaróvár, Csillag u. 27. 

adószáma: 11812111-2-08 

Ajánlat: 

A Dzsungelország Kft. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó 

jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak, ezért 

ajánlattevő ajánlata érvényes. 

Értékelési részszempontok Ajánlat 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) nettó 55.957.008,- Ft 

2. A feladat elkezdésének gyorsasága a megrendeléstől 

számítottan (óra) 
1 óra 

3. Ajánlattevő vállalja-e a keletkező zöld hulladék 

mennyiségének legalább felének komposztálását és talajerő 

utánpótlásra történő visszaforgatását? (igen/nem) 

igen / nem 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 
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(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 értékelés részszempontjai (adott 

esetben alszempontjai is) 

A részszempontok 

súlyszámai (adott 

esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is) 

Az ajánlattevő neve:  

Dzsungelország Kft. 

Értékelési 

pontszám 
Értékelési pontszám 

és súlyszám szorzata 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) 80 100 8000 

2. A feladat elkezdésének 

gyorsasága a megrendeléstől 

számítottan (óra) 

10 100 1000 

3. Ajánlattevő vállalja-e a keletkező 

zöld hulladék mennyiségének 

legalább felének komposztálását és 

talajerő utánpótlásra történő 

visszaforgatását? (igen/nem) 

10 100 1000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám 

szöveges értékelése: 

 
10000,00 

 

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

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 

szempontrendszer alkalmazásáról (K.É. 2016. évi 147. szám; 2016. december 21, a 

továbbiakban: Útmutató) alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi 

elemeinek értékelése során adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) alsó 

határa: 0, felső határa: 100. 

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:  

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a 

nyertes ajánlat. 

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a 

módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja fenti ponthatárok közötti 

pontszámot: 
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 Az 1. és 2. értékelési részszempont esetén a fentebb hivatkozott Útmutató 1. melléklet 

A) 1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. 

 A 3. értékelési részszempontok esetén a fentebb hivatkozott Útmutató 1. melléklet B) 1. 

pontja szerinti pontozás szabályai szerint értékeli az ajánlatokat. 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai:  

Ajánlattevő  

neve: Dzsungelország Kft. 

címe (székhelye, lakóhelye): 9200 Mosonmagyaróvár, Csillag u. 27. 

adószáma: 11812111-2-08 

Ajánlat: 

A Dzsungelország Kft. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó 

jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak, ezért 

ajánlattevő ajánlata érvényes. 

A Dzsungelország Kft. ajánlattevő ajánlata a legjobb ár-érték arány szempontnak megfelelő 

ajánlat. 

Értékelési részszempontok Ajánlat 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) nettó 55.957.008,- Ft 

2. A feladat elkezdésének gyorsasága a megrendeléstől 

számítottan (óra) 
1 óra 

3. Ajánlattevő vállalja-e a keletkező zöld hulladék 

mennyiségének legalább felének komposztálását és talajerő 

utánpótlásra történő visszaforgatását? (igen/nem) 

igen / nem 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: --- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  

☐ igen ☒ 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: ---- 
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V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: --- 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 

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 

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: ---- 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

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

Figyelemmel a Kbt. 131. § (8) bekezdésének a) pontjában előírtakra, nincs szerződéskötési 

moratórium. 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2018/03/08)  

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2018/03/08)  

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: 
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