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Tisztelt Közbeszerzési Hatóság!
Fenti tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban csatoltan küldöm az ajánlattételi felhívást,
az egyéb közbeszerzési dokumentumokat és a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó dokumentumokat.
Az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők neve, címe:
1. A Cg.11-09-013395 cégjegyzékszámú S.K. KERT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (2500 Esztergom, Szent Pál utca 1.)
2. A Cg.11-09-012437 cégjegyzékszámú Junior KERT-ÉSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (2531 Tokod, Ipartelep hrsz.: 028/8.)
3. A Cg.11-09-011769 cégjegyzékszámú ZÖLD-ÚT Esztergom Zöldfelület-gondozó és Útfenntartó
Korlátolt Felelősségű Társaság (2500 Esztergom, Deák Ferenc utca 4.)
A beszerzés becsült értéke: 6 285 714 Ft.
A tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülmények:
Az eljárásfajta jogcíme: hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont alapján.
Indokolás:
Ajánlatkérő „Parkfenntartási, fűkaszálási és sövénynyírási feladatok ellátása Nyergesújfalu város közterületein
2017.” tárgyban 2017/03/16 napján megküldött összefoglaló tájékoztatással indult Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti
nyílt közbeszerzési eljárást indított, melynek nyertese a HCS SECURITY Korlátolt Felelősségű Társaság (cím:
4080 Hajdúnánás, Polgári utca 14. I. em. 3., a továbbiakban vállalkozó) lett. A közbeszerzési eljárás eredmény
hirdetménye a Közbeszerzési Értesítőben 5925/2017 iktatószámmal 2017.04.27. napján jelent meg. A felek a
közbeszerzési szerződést 2017. április 24. napján kötötték meg. Vállalkozó teljesítésével kapcsolatosan problémák
merültek fel az alábbiak szerint. A szerződés V.1. pontja szerint egy teljesítési időszak 15 napot foglalt magába.
Az első teljesítési időszak 2017. május 19-én ért véget. A szerződésszerű teljesítés igazolására az elvégzett munka
átvételét megelőzően megrendelő helyszíni bejárást tartott a vállalkozó képviselőjével 2017. május 19-én.
Tapasztalataikat írásba is foglalták, mely szerint a vállalkozó összesen mintegy 120 000 nm területen nem
teljesített határidőben, illetve a már elvégzett munka minősége nem volt megfelelő. A hibát a vállalkozó elismerte
és vállalta, hogy nagyobb létszámú munkavállalóval az elmaradást pótolja, a hibát kijavítja. 2017. május 29-én
reggel ismét ellenőrzést végezett megrendelő. Az elmaradások részben pótolva lettek, de a pótolt munkák
minősége nem volt megfelelő. A fűnyírás minősége és a kaszálék gyűjtése jelentette a fő problémát. A teljesítés
továbbra sem volt szerződésszerű.
Fentiekre tekintettel ajánlatkérő, mint megrendelő 2017. május 31-én a szerződés XII.2. pontja alapján történő
egyoldalú megszüntetésről döntött. A szerződés megszüntetésről szóló megrendelői levelet vállalkozó 2017. június
6. napján kézhez vette, így a szerződés ezen a napon megszűnt.
Ajánlatkérő új közbeszerzési eljárást készít elő a Kbt. 113. § (1) bekezdése alapján, de az új szerződés megkötéséig
is folyamatosan el kell látni a zöldfelület gondozást, így az átmeneti időszakra ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés
e) pont alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít a jelen, kivételes esetben, mert az
feltétlenül szükséges, mivel az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt a nyílt,
a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem lennének betarthatóak. A rendkívüli sürgősséget
indokoló körülmények nem erednek sem az ajánlatkérő mulasztásából, sem az ajánlatkérő által előidézett okból.
Nyergesújfalu, 2017. június 9.
Ajánlatkérő képviseletében tisztelettel:
dr. Dóka Zsolt
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszám:00271
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