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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. Előzmények 
 
II.1. Az ajánlatkérés kerete 

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 

 

II.2. Az ajánlatkérés szakmai alapjai és háttere 

Ajánlatkérő létrehozott egy kb. 140 faegyedet tartalmazó adatbázist olyan 100 évnél idősebb 

matuzsálem fákról, melyek az Interreg SKHU térség megyéiben (Győr-Moson-Sopron, Komárom-

Esztergom, Pest, Nógrád, Heves, Borsod és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék, valamint Budapest) 

találhatók és látogatható gyűjteményes, illetve történeti kertekben élnek. Az adatbázis alapján 

Ajánlatkérő szakértők bevonásával kijelölt 33 kertben 60 matuzsálem faegyedet, melyek pontos 

méreteit, korát, egészségi és esztétika állapotát szakértők bevonásával felmérte és dokumentálta. A 

vizsgálatok eredménye alapján teljes körű szakvélemény és faápolási javaslat készült. A szakvélemény és 

a faápolási javaslat a leendő beavatkozások alapjául is szolgál. 

 

 

III. Az ajánlatkérés tárgya 
 

III.1.  A szolgáltatás elvárt tartalma és kimenete 

 

Az Ajánlatkérés tárgya az alábbi listában felsorolt fák egyedi faápolásának elvégzése a szakértők által adott 

faápolási javaslatok alapján. 

 

 faj helyszín megye fenntartó 

1 

akác 

Bábolnai Szapáry 

kastély belső udvar KEM Bábolna Nemzeti Ménesbirtok  

2 

vasfa 

Pannonhalmi 

Arborétum GyMS Pannonhalmi Főapátság 
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3 sajmeggy Füvészkert Budapest Eötvös Lóránd Tudományegyetem 

4 oszázsnarancs Fiumei út sírkert Budapest Nemzeti Örökség Intézete 

5 

kocsánytalan tölgy 

Visegrádi BM 

Füvészkert Pest Pilisi Parkerdő Zrt. 

6 

nagymakkú tölgy 

MATE Erdőtelki 

Arborétuma Heves Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem 

7 

kocsányos tölgy 

Bátonyterenye 

Gyürky–Solymossy-

kastély parkja Nógrád 

Bátonyterenyei Közművelődési Nonprofit 

Kft. 

8 

japánakác Sárospatak várkert BAZ 

Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi 

Múzeuma 

9 

hegyi mamutfenyő 

Tornanádaska 

Hadik kastély parkja BAZ Mezőkövesdi Tankerületi Központ 

10 

cseresznyeszilva 

Vizsolyi református 

templom kertje BAZ Vizsolyi Református Egyházközség 

11 

vadgesztenye 

Tuzséri Lónyay 

kastély parkja SzSzB 

Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési 

Nonprofit kft. 

12 

zsindelyes tölgy 

Cégénydányádi 

kastélypark SzSzB Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

 

Nyertes ajánlattevő szolgáltatónak a faápolási feladatok elvégzéséről készített írásos és fényképes 

dokumentációt kell készítenie, amely rögzíti a kiindulási állapoto(ka)t, a jelentős beavatkozásokat és a 

beavatkozás végeztével kialakított állapoto(ka)t is 

 

A listában felsorolt fákra vonatkozó szakvélemény és faápolási javaslat elérhető itt: 

https://drive.google.com/drive/folders/1zDgl1AyiVO5g2CKTVpey-ctEh8YMSkic?usp=sharing 

 

A feladat elvégzése során 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. 

 

Előbbieket szem előtt tartva, de tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő korlátos forrással rendelkezik a 

faápolási feladatok elvégzésére, Ajánlatkérő nem kíván mindenre kiterjedően faápolást végeztetni. A 

jelen projekt keretében született szakvéleményeket ugyanakkor a fenntartók rendelkezésére bocsátja, 

hogy annak alapján a további beavatkozásokat elősegítse. 

 

Jelen ajánlatkérés tehát minden faegyed esetében csak a közvetlen faápolási feladatok elvégzésére 

vonatkozik, amely alól kivételt képeznek a koronabiztosítási beavatkozások. Ajánlatadónak nem feladata 

továbbá, ezért ajánlatot sem kell adnia az egyes szakvéleményekben javasolt közvetett kondíciójavító és 

környezetrendezési, illetve a növényegészségügyi permetezési és injektálási feladatok elvégzésére. 

 

A feladat elvégzése kizárólag a kertfenntartó intézmény hozzájárulásával végezhető el, amelynek 

bekérése Ajánlatkérő feladata. Nyertes Ajánlattevőnek ennek birtokában kell egyeztetnie a feladat 

tényleges elvégzésének időpontját és körülményeit a kert által kijelölt kapcsolattartóval. 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1zDgl1AyiVO5g2CKTVpey-ctEh8YMSkic?usp=sharing
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III.2. A szolgáltatás teljesítésének tervezett határideje 

 

Teljesítési határidő:  

A Kert fenntartója által kiadott engedélytől számított 18 napon belül, de legkésőbb 2022.04.30. 
 
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a határidő be nem tartása a projekt megvalósulását veszélyezteti! 

 

IV.  Szerződési, fizetési feltételek 

Ajánlattevő, amennyiben elnyeri a megbízást, az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII 

Törvény 58. §. (1.) bekezdésében foglaltak szerint állíthat ki és nyújthat be számlát. 

 

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az igazolt teljesítés után kiállított átutalásos számlát 30 

napos fizetési határidővel egyenlíti ki. Előteljesítés lehetséges, ebben az esetben a teljesítési igazolás és 

a számla kifizetésének határideje igazodik a teljesítés időpontjához. 

 

A teljesítés igazolásának feltétele a faápolási feladatok elvégzéséről készített írásos és fényképes 

dokumentáció benyújtása, amely rögzíti a kiindulási állapoto(ka)t, a jelentős beavatkozásokat és a 

beavatkozás végeztével kialakított állapoto(ka)t is. 

  

V. Alvállalkozóra vonatkozó feltételek 

A vállalkozó a teljesítés során alvállalkozókat vonhat be. Ha az ajánlatadó alvállalkozó bevonását 

tervezi, ezt ajánlatában köteles jelezni. Az alvállalkozói szerződések tartalmára, összegére és 

kifizetésére vonatkozó transzparencia elvárt. 

 

VI. Az Ajánlatadóval szembeni alkalmassági követelmények 

 

VI.1. Alkalmasság igazolása:  

Ajánlattevőnek és Alvállalkozóinak is (!) 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 végzettséggel. 

 

Az alkalmassági igazolásokat az Ajánlatadónak és Alvállalkozó bevonása esetén az Alvállalkozónak is be 

kell nyújtania! 

 

VI.2. Referencia igazolása:  

Az elmúlt 5 évben elvégzett, legalább 3db megbízás, összesen legalább 5db, 100 évet és/vagy 3 

méteres mellmagassági törzskerületet meghaladó faegyed szakszerű ápolása. A referenciák adatait a 

csatolt Referencianyilatkozatban kérteknek megfelelően kell megadni. 

 

A referenciát Ajánlattevő és Alvállalkozói együttesen is biztosíthatják, azzal a feltétellel, hogy minden 

bevont faápolási tevékenységet végző szolgáltatónak kell rendelkeznie legalább 1 referenciamunkával 

legalább 100 évet és/vagy 3 méteres mellmagassági törzskerületet meghaladó faegyed szakszerű 

ápolás. 
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VII. Az ajánlat benyújtásának módja 

 

Az ajánlat benyújtására elektronikus formában vagy személyesen van mód. 

 

Elektronikus benyújtás esetén az emailt küldje a office@mabotkertek.hu címre. Az e-mail címében vagy 

a levéltestben tüntesse fel az ajánlat tárgyát: „matuzsálem fák ápolása ajánlat” 

Csak cégszerűen aláírt ajánlatok fogadhatók el, jpg vagy pdf formátumban, lehetőleg egyben szkennelve 

vagy ZIP formátumban tömörített mappában. 

 

Személyes benyújtás előre egyeztetett időpontban a MABOSZ székhelyén, az ELTE Füvészkertben (1083 

Budapest, Illés utca 25.) vagy a MABOSZ irodájában (MABOSZ iroda c/o CEEWEB iroda 

1021 Budapest, Széher út 40.) lehetséges. A borítékra írja rá: „Wise Trees projekt - matuzsálem fák 

ápolása ajánlat”. 

 

Szabályos ajánlat a mellékelt Ajánlattételi Iratminták hiánytalan és szabályos kitöltésével adható. 

Az ajánlati dokumentáció a következő dokumentumo(ka)t tartalmazza: 

1. Ajánlattételi nyilatkozat 

2. Nyilatkozat bevonni kívánt alvállalkozóról 

3. Referencianyilatkozat 

4. Összeférhetetlenségi nyilatkozat 

5. Szakirányú végzettségeket igazoló dokumentum vagy dokumentumok másolata a VI. pontban 

részletezetteknek megfelelően  

 

Ajánlat az összes faegyedre tételesen tehető, azaz érvénytelen az ajánlat, amennyiben az Ajánlattevő 

valamely egyedre nem ad ajánlatot.  

Minden listázott faegyedre vonatkozóan tételesen, a faápolási javaslat alapján elvégzendő faápolási 

feladatok elvégzésének minden költségét tartalmaznia kell, az Ajánlatadó által megismert 

állapotfelmérés és ápolási javaslat alapján. 

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

vonatkozó részét a nyertes Ajánlattevő(k)nek, mely tartalmazza a fák és a fák életteréül szolgáló kertek 

releváns adatait, továbbá a kapcsolattartó személyek elérhetőségét. 

Az ajánlati kötöttség időtartama: minimum 60 nap 

 

 

VIII. Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2022.március 22. (kedd), 14.00 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. 

 

IX. Az ajánlatok bírálata 

 

IX.1. Az ajánlatok bontása és értesítés: 

Az árajánlatok bontása és elbírálása azok beérkezési határidejét követő 2 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. 

 

mailto:office@mabotkertek.hu
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Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatok ismeretében, a rendelkezésre álló forrással összevetve határozza meg, 

hogy a III.1-ben listázott fák közül melyek ápolására szerződik le.  

IX.2. Az ajánlatok bírálati szempontjai: 

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

faegyed alapján (Ajánlatkérő nem jogosult az áfa visszaigénylésére).  

 

Az ajánlati árak értékelése a faegyedenként adott bruttó vállalási díj alapján történik. Ennek megfelelően 

több nyertes ajánlattevő hirdethető. 

 

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

amely magasabb felkészültségű szakemberekkel, illetve jobb referenciákkal rendelkezik. 

 

Az ajánlat érvénytelensége 

• Határidőn túl érkező ajánlat 

• Az ajánlati dokumentáció a hiánypótlást követően sem megfelelően vagy hiányosan kitöltött  

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

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

 

X. Információ kérése 

 

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

 

Budapest, 2022. 03. 16. 

 

 

 

 

 

Szendi Zsuzsa Wise Trees projektmenedzser 

Zsigmond Vince elnök megbízásából 


