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AJÁNLATKÉRÉS 

 
I. Ajánlatkérő: 
 

Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége - MABOSZ 
1083 Budapest, Illés u. 25. 
adószám: 18044122-1-42 
képviseli: Zsigmond Vince elnök 
 
Kapcsolattartó neve: Szendi Zsuzsa projektmenedzser 
Telefon/fax: +3630 6933289 
E-mail: office@mabotkertek.hu / wisetrees.mabosz@gmail.com 
 
 

II. Az ajánlatkérés tárgya 
 
II.1. Az ajánlatkérés szakmai alapjai és háttere 

 

A MABOSZ Vezető partner kedvezményezettként a SKHU/1902/4.1/110, WISE TREES - Preservation and 

Increasing attractivity of ancient trees as hidden treasures in historic gardens towards green tourism című 

projekt megvalósítására elnyerte a Szlovákia Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 

(Interreg SKHU) támogatását. Megrendelő szlovákiai partnere a Národný Trust n.o. A projekt tartalma 

megismerhető Ajánlatkérő honlapjáról: www.mabotkertek.hu 

 

Ajánlatkérő szlovákiai partnere, a Národný Trust n.o., létrehozta a szlovákiai Interreg SKHU térség 

megyéiben (Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj) található 

és látogatható gyűjteményes, illetve történeti kertekben élő 100 évnél idősebb matuzsálem fák 

adatbázisát. Az adatbázisból a szlovákiai partner Ajánlatkérő bevonásával kiválasztott 25 db olyan, a 

fentnevezett szlovákiai megyékben található kertekben élő faegyedet, melyek pontos méreteit, korát, 

egészségi és esztétikai állapotát fel kell mérni és dokumentálni a projekt következő lépéseként. A 

vizsgálatok eredménye alapján teljes körű szakvélemény és faápolási javaslat elkészítése is szükséges. A 

szakvélemény és a faápolási javaslat leendő beavatkozások alapjául is szolgál. A kiválasztott fák egészségi 

állapotának vizsgálatát a projektpartnerek korábbi megállapodása szerint a MABOSZ bonyolítja le. 

 

 

II.2.  A szolgáltatás elvárt tartalma és kimenete 

 

A komplex szakértői szolgáltatás az alábbi részfeladatokból áll: 

 

1. részfeladat: Felmérés 
 Az Ajánlatkérés 1. sz. mellékletében található listában szereplő, összesen 25 db matuzsálem fa 
pontos méreteinek és egészségi állapotának szakszerű felmérése szemrevételezéssel, valamint 
Fakopp és egyéb műszeres vizsgálattal, illetve mindezek írásos és képi dokumentálása az 
alábbiakban részletezett minimum műszaki és tartalmi elvárásoknak megfelelően. 
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A felmérés elvárt eredménye faegyedenként külön elkészített felmérési dokumentáció 

szerkeszthető és rögzített digitális formában, mely tartalmazza minimum az alábbi adatokat és 

információkat: 

• A fa helyzete koordinátákkal és a kerten belüli elhelyezkedésének pontos térképi 

meghatározása. A cél a faegyed elhelyezkedése alapján egyértelmű beazonosíthatósága, ennek 

érdekében előbbieken túl szakértő rövid leírást is adhat további viszonyítási pontok 

megadásával. 

• A faegyed faja, illetve faj alatti kategóriája (alfaj, változat, fajta, stb.) 

• A fa általános leírása (helyzet, állapot, környezet, stb.) 

• A fa korának minél pontosabb becslése a mérhető adatok alapján 

• A fa összes kiterjedésének meghatározása – magasság, koronaátmérő, törzskörméret, stb. 

• FAKOPP műszerrel elvégzett műszeres állapotfelmérés a törzsön, illetve lehetőség szerint a 

szemrevételezés alapján aggályos egészségi állapotú részeken. Amennyiben utóbbi speciális 

felszerelést és/vagy módszert igényel, úgy elegendő, ha szakértő a további vizsgálat(ok) 

szükségességét a szakvéleményben feltünteti. 

• A gyökérnyak és a gyökérzet általános állapotának vizsgálata, további műszeres vizsgálat 

szükségességének jelzése 

• Az észlelt károsítók dokumentálása olyan minőségben, hogy szükség esetén növényorvos 

számára tájékoztató jelleggel bírjon 

• Fotódokumentáció a fa általános állapotáról és egy-egy jelenség részletéről (habitus min. 3 

nézőpontból, lombozat, törzs, ágrészlet, éves hajtás, levél, virág vagy termés, illetve az 

egészségügyi problémákról évszaknak megfelelően. 

 

2. részfeladat: Teljes körű szakvélemény és faápolási javaslat készítése,  

A szakvéleményeket és a faápolási javaslatokat a felmérési dokumentációk alapján kell elkészíteni. 

Elvárás a „fabarát” szemlélet, miszerint az elsődleges cél a fa kondíciójának javítása, életének 

meghosszabbítása, egyben matuzsálem jellegének, esztétikai és történeti értékének megőrzése, de a 

lehetséges legkisebb mértékű beavatkozással. Több megoldási változatot is adhat Ajánlattevő olyan fák 

esetén, ahol a fenti elvárások teljesülése nagyobb baleseti kockázattal jár (pl. 1. értékőrző (fabarát), 2. 

biztonsági beavatkozás).  

 

Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló információk egyes faegyedek esetében lehetnek pontatlanok, 

illetve előfordulhat, hogy egyes faegyedek felmérése Ajánlatkérőtől független, külső okból meghiúsul, 

ezért Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a listázott faegyedek körét 12 % mértékben a 

megvalósítás során módosítsa.  

 

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a kiszállási és minden egyéb költséget. Ajánlatkérő átadja a nyertes 

Ajánlattevő(k)nek, mely tartalmazza a fák és a fák életteréül szolgáló kertek alapadatait és a 

kapcsolattartó személyek elérhetőségét.   

 

 

II.3. A szolgáltatás teljesítésének tervezett határideje 

 

Teljesítési határidő: 2020.11.30. 

Az Ajánlattevő által elnyert megye/megyék összes felmérési dokumentációjának leadása és a felmérési 

dokumentációk alapján a felmért faegyedekre vonatkozó teljes körű szakértői vélemény és faápolási 

javaslatok végső leadási határideje. 
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II.4. Szerződési, fizetési feltételek 

Szerződéskötés tervezett ideje: 2021.10.29. 

A szerződéskötés feltétele, egyben annak melléklete az Ajánlatban esetlegesen megnevezett 

Alvállalkozó cégszerűen aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. 

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az igazolt teljesítés után kiállított átutalásos részszámlát és 

végszámlát 15 napos fizetési határidővel egyenlíti ki. Előteljesítés lehetséges, ebben az esetben a 

teljesítési igazolás és a számla kifizetésének határideje igazodik a teljesítés időpontjához. 

 
Ajánlattevőnek az ajánlatban, illetve a szerződésben meg kell neveznie az alvállalkozóit. Ajánlatadó 

tudomásul veszi, hogy a pályázati beszerzési szabályzat előírásainak megfelelően, amennyiben az 

alvállalkozók bevonása a szerződés teljesítése során válik szükségessé, úgy az csak a megrendelő részére 

való előzetes bejelentést és annak Megrendelő általi jóváhagyását követően lehetséges. 

 

 

III. Az ajánlat formai és tartalmi követelményei 

 

III.1. Az árajánlat általános tartalmi követelményei 

Szabályos ajánlat a mellékelt Ajánlattételi Iratminták hiánytalan és szabályos kitöltésével, valamint 

cégszerű aláírásával adható. 

Az ajánlati dokumentáció a következő dokumentumokat tartalmazza: 

˗ Ajánlattételi nyilatkozat 

˗ Referencianyilatkozat 

˗ Alvállalkozókra vonatkozó nyilatkozat 

˗ favizsgáló-faápoló oklevél vagy favizsgáló tanusítvány és az egyéb, az alkalmassági feltételeknél 

megnevezett szakirányú végzettség másolata 

˗ részletes költségvetés a mellékelt Excel táblázat kitöltésével 

 

A kertek és fák listáját megyénkénti bontásban a melléklet tartalmazza. 

 

Ajánlat az összes kerületre együttesen, tételesen tehető. Az ajánlati árak értékelése a megyénként adott 

bruttó vállalási díj alapján történik. 

 

Az ajánlati kötöttség időtartama: minimum 60 nap 

 

 

III.2. a vállalási díj alábontásának módja 

Ajánlattevőknek alátámasztó dokumentációként a csatolt táblázat alapján ajánlatukat kertek és 

faegyedek alapján részletezniük kell az alábbiak szerinti bontásban: 

 

1. Minden listázott faegyedre vonatkozóan tételenként a felmérési dokumentáció és a szakvélemény 

készítésének (benne a faápolási javaslattal és annak költségbecslésével) bruttó díja. 

2. A kiszállás bruttó díja kertenként. 

3. Az egyes kerületekben élő listázott fákkal kapcsolatos összes feladat elvégzésének bruttó díja.  
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III.3. Ajánlattevő alkalmasságának igazolási módjai: 

 

Referencia igazolása: Az elmúlt 5 évben elvégzett, legalább 3db megbízás, összesen legalább 15db, 100 

évet és/vagy 3 méteres mellmagassági törzskerületet meghaladó faegyed szakszerű felmérése és 

azokról szakvélemény, illetve kezelési javaslat készítése. A három megbízásból kettő esetében a 

felmérésnek Fakopp-os, vagy azzal azonos rendszerű műszeres vizsgálattal kellett történnie.  

 

Alkalmasság igazolása: Ajánlattevőnek hitelt érdemlően igazolnia kell, hogy maga, illetve a feladat 

elvégzésében közreműködő munkatársa(i) rendelkezik/rendelkeznek a feladat elvégzéséhez szükséges 

szakirányú végzettséggel a következők szerint:  

a) Rendelkezik favizsgáló és faápoló szakmérnöki diplomával vagy  

b) Szakmai szervezet által kiállított minősített favizsgáló tanúsítvánnyal és okl. kertészmérnök vagy okl. 

erdőmérnök vagy okl. agrármérnök diplomával.  

 

III.4. Az ajánlat formai követelményei 

Ajánlatadó a teljeskörűen kitöltött, és a cégformának megfelelően hivatalosan aláírt, ajánlati 

dokumentáció 1 db eredeti példányát zárt borítékban személyesen vagy postai úton, valamint e-mailben 

a hitelesített ajánlat beszkennelt változatának mellékletként csatolásával, jpg vagy pdf formátumban 

lehetőleg egyben szkennelve vagy tömörített mappában kell megküldenie Ajánlatkérőnek. 

 

Az ajánlatok címzése: 

• E-mail-en történő benyújtáskor: office@mabotkertek.hu  

• Személyes átadás esetén, csak előre egyeztetett időpontban: 

MABOSZ iroda c/o CEEWEB iroda 

1021 Budapest, Széher út 40.  

 

 

III.5. Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2021. október 28., 12.00 óra 

Az ajánlatok benyújtását követően hiánypótlásra egyszeri alkalommal, maximum 3 napos határidővel 

van lehetőség. A hiánypótlás esetleges szükségességéről az ajánlattevőket az ajánlatkérő hiánypótlási 

felszólító e-mail megküldésével értesíti, azon az e-mail címen, amelyről az ajánlat érkezett. 

 

 

IV. Az ajánlatok bírálata 

 

IV.1. Az ajánlatok bontása és értesítés 

Az árajánlatok bontása és elbírálása azok beérkezési határidejét követő 3 munkanapon belül történik.  

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy csak a nyertes ajánlattevőket értesíti hivatalosan.  

Amennyiben az összes ajánlat meghaladja a pályázatban nyert forrás összegét, ajánlattevő dönthet úgy, 

hogy nem hirdet nyertest vagy az Ajánlattevőkkel tárgyalást folytat le. 

IV.2. Az ajánlatok bírálati szempontjai: 

Azonos feladattartalom mellett vállalt legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a bruttó ajánlati ár / 

megye alapján (mivel Ajánlatkérő nem jogosult az áfa visszaigénylésére). Ennek megfelelően több 

nyertes ajánlattevő hirdethető. 

Az egyes megyére adott ajánlati árak egyezősége esetén előnyben részesítjük azt a szolgáltatót, amely 

magasabb felkészültségű szakemberekkel, illetve jobb referenciákkal rendelkezik. 

 

mailto:office@mabotkertek.hu
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Az ajánlat érvénytelensége 

• Határidőn túl érkező ajánlat 

• Az ajánlati dokumentáció a hiánypótlást követően is hiányos  

• Az Ajánlatadó nem adott meg referenciát vagy nem megfelelő a referenciája 

• Az Ajánlatadó nem igazolja saját vagy alkalmazottja/Alvállalkozója elvárt alkalmasságát 

 

V. Információ kérése 

 

Információ kérhető Szendi Zsuzsa projektmenedzsertől az I. pontban feltüntetett elérhetőségeken.  

 

 

Budapest, 2021.10.25. 

 

 

Zsigmond Vince s.k. 

elnök 

MABOSZ 

 

 

megbízásából: 


