
Hegyes Tamás

Feladó:
Ktildve:
Címzett:
Tárgy:
Mellékletek:

Hegyes Tamás
2022. szeptember 30. 14:32
i roda @ kerekerdokert.hu
árajánlat megkérése
AF-1-nyilatkozatminta'docx;AF-2-nyilatkozatminta.docx;árajánlat kérés
Ültetés.docx; KT-04

-Budakalasz-fasitas-Osszevont-kertepiteszeti-novkiult*tereprend_terv_BARAT.pdf.pd
f; KT-08 Gem_megl.pdf; Omszk park fasitas-K1.pdf; Omszk park fasitas-K2.pdf

Tiszteĺt Cím !

Csatoltan megküldöm árajánlat kérőnket'

Üdv.:

Hegyes Tamás
környezetvédelmi asszisztens
Környezetvédelmi és Rendészeti lroda

BUDAKALÁsz Budakalászi Polgármesteri Hivatal

201'ĺ Budakalász, Petőfi tér 1.

telefon: +36 26 340-266
e-mail: heoyes.tamas@budakalasz.hu

www.budakalasz.hu

Ez a levél bizalmas információt taĺtalmaz, amely kizárllag a levél cĺmzettjének szól és nem adhatl ki ktjlsó fétnek
Ha nem Ön a levét cĺmzettje, akkor az üzenetben fogiattakat nem hozhaýa máso1 tudomására,
nem küĺdheti tovább és nem készĺthet rita másolatot. Ha tévedésbőt kapta meg ezt a levelet,
akkor kérem, haladéktalanuléŕesíŕse a fetadót és törö[e gépérot a levelet és csatolmányait ĺs.
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Csatoltan megkÜldöm árajánlat kérőnket
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Hegyes Tamás
környezetvédelmi asszisztens
Környezetvédelmi és Rendészeti lroda

Hegyes Tamás
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ga rden kft@ garden kft.hu
árajánlat megkérése
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-Budakalasz-fasitas-Osszevont-kertepiteszeti-novkiult-tereprend_terv_BARAT.pdf.pd
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BUDAKALÁsz

NVĘU

w2

Budakalászi Polgármesteri Hivatal
201'l Budakalász, PetőÍi tér 1.
telefon: +36 26 340-266
e-mail : heoyes.tamas(Ôbudakalasz.hu

www.budakalasz.hu

Ez a levél bizalmas informáciÓt tartalmaz, amety kizárÓIag a levél cĺmzettjének szrl és nem adható kĺ kť,)tsô félnek,
Ha nem Ön a levéI cĺmzettje, akkor az üzenetben foglaltakat nem hozhaýa mások tudomására,
nem küldheti tovább és nem készĺthet rlta másotatot, Ha tévedésbőt ra[ta meg ezt a tevelet,
akkor kérem, haladéktalanulérŕesiŕse a fetadót és törÖtje gépérőt a leveiiet és csatolmányait is.

[oldalszám]
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Tamás

Feladó:
Küldve:
Címzett:
Tárgyz
Mellékletek:

Tisztelt Címl

Csatoltan megküldom árajánlat kérőnket

Üdv':

Hegyes Tamás
környezetvédelmi asszisztens
Környezetvédelmi és Rendészeti lroda

Hegyes Tamás
2022. szepLember 30. 14:28
vagany.zolta n.hu@gmail.com
árajánlat megkérése
AF-1-nyilatkozatminta.docx; AF-2-nyilatkozatminta.docx;árajánlat kérés
Ültetés.docx; KT-04

-Budakalasz-fasitas-Osszevont-kertepiteszeti-novkiult-tereprend_terv_BARAT.pdf.pd
f; KT-0B Gem-megl'pdf; omszk park fasitas-K1.pdf; omszk park fasĺtas-K2.pdf

BUDAKALÁsz Budakalászĺ Polgá rmesteri Hivatal
201 1 Budakalász, Petőfi tér 1'
telefon: +36 26 340-266
e-mail: heqyes.tamas@budakalasz.hu

!Łww.budakalasz.hu

Ez a levél bizalmas információt tartatmaz, amety kizárllag a !evé! cĺmzettjének szól és nem adható ki kütső fétnek.
Ha nem Ön a tevét cĺmzettje, akkor az üzenetben foglattakat nem hozhaýa mások tudomására,
nem kĺ'jldheti tovább és nem készĺthet rlta másotatot' Ha tévedésbót kaju neg ezt a tevelet,
akkor kérem, haladéktalanutérŕesĺŕse a fe|adlt és törolje gépéról a levelet és csatolmányait is.
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rjltetés.docx; KT-04
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f; KT-08 Gem-megl.pdf; omszk park fasitas-K1.pdf; omszk park fasitas-KZ.pdf
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Budakalászi Polgármesteri Hivatal
2011 Budakalász, Petőfi tér 1'
telefon: +36 26 340-266
e-mail : hegyes.tamas@budakalasz.hu

www.budakalasz.hu

Ez a levél bizalmas informáciit taftalmaz, amety kizáritag a tevé! cĺmzettjének szót és nem adhatl ki külső félnek.
Ha nem Ön a tevél cĺmzettje, akkor az t)zenetben fogtattakat nem hoznaýa mások tudomására,
nem kijldheti tovább és nem készĺthet rÓIa másotatot' Ha tévedésból kapta meg ezt a tevelet,
akkor kérem, haladéktalanutérŕesiŕse a fetadót és brrtje gépérit a levelet és csatolmányaĺt is.
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Budakalászĺ Polgármesteri Hivatal
2011 Budakalász, Petőfi tér 1.
telefon: +36 26 340-266
e-mail: heqves.tamas@budakalasz.hu

www.budakalasz.hu

Ez a levél bizalmas informáciit tartatmaz, amety kizárótag a !evé! cĺmzettjének szrt és nem adható ki külső fétnekHa nem Ön a tevél cĺmzettje, akkor az üzenebén fogtattakat nem hozhatja mások tudomására,
nem küldheti tovább és nem készĺthet rlta másolatot. Ha tévedésből ĺ<apta neg ezt a tevelet,
akkor kérem, haladéktalanulérŕesiŕse a feladót és törolje gépéről a tevei,tet és cśatolmányait is'
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pekildi@gmail.com
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2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

telefon: +36 26 340-266
e-mail : heoves.tamas@budakalasz. hu

!^łvw.budaka!asz.hu

Ez a levél bizalmas információt tartalmaz, amety kizárólag a levél cĺmzettjének szll és nem adható ki kťjlső félnek.
Ha nem Ön a levél cĺmzettje, akkor az üzenetben fogtattakat nem hoznaýa mások tudomására,
nem küldheti tovább és nem készĺthet rlta másotatot. Ha tévedésből *apta meg ezt a levelet,
akkor kérem, haladéktalanulérťesiŕse a feladót és toröIje gépérőt a tevej,let és isatotmányait is.
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Tisztelt Cím!

Csatoltan megküldöm árajánlat kérőnket

Üdv.:

Hegyes Tamás
környezetvédelmi asszisztens
Környezetvédelmi és Rendészetĺ lroda

BUDAKALÁsz Budaka]ászi Polgármesteri Hivatal
2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

telefon: +36 26 340-266
e-mail : heoves.tamas@budakalasz. hu

www.budakalasz.hu

Ez a levél bizalmas informácilt tartalmaz, amely kizárilag a tevé! cĺmzettjének szrt és nem adható ki kütső félnek.
Ha nem Ön a levét cĺmzettje, akkor az t)zenetben fogĺaltakat nem hozhaýa mások tudomására,
nem kijldheti tovább és nem készĺthet róta másolatot. Ha tévedésbőt kajta meg ezt a tevelet,
akkor kérem, haladéktalanutérŕesiŕse a feladlt és órÖlje gépérlt a levelet és csatotmányait is.
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FELH íVÁs AJÁN LATTÉľelRe
Tisztelt kertészek, parképítőkt

Budakalász Város Önkormányzata Ąánlatot kér a MoL-Új Európa Alapítványa által meghirdetett

VárosFa Program keretében 70 db. földlabdás sorfa tjltetésére'

Munka tárgya:

A70 db. földlabdás sorfa ultetése az alábbi helyszíneke n az általános előírások szerint:

Szegély u. - Gém u. közötti zöldterÜlet 29 db. Platánfa (Platán-Platanus X hispanica)
99' u. 6 db. Hegyĺjuhar (Acer pseudoplatanus)
Gém u.3 db. Kislevelü hárs (Tilia cordata sp.)
99' u. 10 db. Nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos)
Zrinyl u.20, Jankovics u' 12 elé 2 db. kĺrálvdíó (Juglans regia)
Omszk park

r 9 db. Magas kőris-(Fraxinus excelsior sp.)o 9 db. Pusztai szil (Ulmus pumila ,puszta,)
Erdóhát u. 2 db. EzÜsthárs (Tĺlia tomentosa)

Általános előírások:

A területen kérdéses a közmŰ vezetékek elhelyezkedése, ezért a fatelepítés csak fokozott
odafigyeléssel végezhető el. Amennyiben az u1teto göoör ásás során elbkerÜlnek a kábeljelzŐ
szalagok, kábeĺtéglák a tervezett fatelepítésĺ helyet ńódosítani szukséges

_ a fatelepítés * az omszk park (1B db. fa)esetében - 100%_os talajcseréveltörténjen,_ a terített termotalaj bevĺzsgált és mĺnosített legyen,- minimum 1 m3_es (1x1x1 m) faÜltetŐ gödor ásás a kikerulŐ talaj lerakóhelyre való elszállításával
(lerakihelyi díjjal együtt), kompletten készen- a termőtalaj további javítása ültető gödrönként min' 1,5 vödor érett komposzttaĺ történjen'- az egyéb helyszínen eltelepítendő fák esetében a fák ÜltetŐgödreiben történĺk talajjavítás
(prémium minŐségű komposzttal. vagy érett szerves trágyával).- omszk parkon kívÜli helyszíneken a helyben meglévő taläj teŕrilfelhasználásra. ElkerÜlhetŐ Új
termoföld helyszínre szállítása, mert a meglévő talajfeltételezhetŐen talajjavítás után alkalmaš
a növénytelepítésre.Amennyiben kivitelezés során ŘiderÜl, hogy a meglévő talaj nem alkalmas
a novénytelepítésre meg kell határozni a szÜkséges beavatŘózásokát 1pl. toŕauoĺ komposzt
kijuttatása, termőföld kijuttatása melyet a megrendélő biztosít stb')'- minlen telepített fa 3 oldali karózásÚ legyen, a karo elhelyezése az Ültetéssel egy idŐben
torténjen.

' Vigyáznikell, hogyfa mozgatásánál, rakodásánálafatorzse, kérge ne sérÜljön meg'_ A fa koronáját lehetŐleg mé9 fekvo helyzetben kell megmetszenĹ ugyelve ärra, hđgy a fajra
jellemzŐ koronaalak megmaradjon.- A fát az Ültetőgödörbe olyan mélyre kell Ültetni, mint amilyen mélyen korábban volt' Az ultetés
elott a kiásott gödröt annyira kell visszatemetnĺ, hogy a belé helyezett földlabdás növéńy
gyökérnyaka a talajszintbe vagy (számítva némi sÜppedéssel) 2-3cm-rel a talajfelszín föló
korÜljön.

- Jutazsákba és drótkosárba csomagolt földlabdáról a csomagolóanyagot nem szabad
eltávolítani, azzal egyŮlt, azt nem megbontva kell a fát elÜltetni! Ä telepítoš során elsorendű
fontosságÚ, hogy a földlabda épen maradjon.- Minden fa esetén szÜkséges öntözőtányér kialakítása, és takarómulcs terítése, törzsvédö hálÓ
felhelyezése a gyökérnyak megóvása érdekében'

AÍeladat elvégzéséhezazÖnkormányzatbiztosítja a facsemetéket, a karókat, takarómulcsot, törzsvédo
hálót, rögzíto szalagot. Az Ültetési helyszínre száĺlítást és mĺnden egyéb szükséges anyagot és eszkozt
a v állalkozőnk kell biztosítania.

Fák átvételének helyszíne 2o11. Budakalász Szentendrei Út24
A tervezett fák helyének kijelölésében a vállalkozó köteles együttmĹĺködni a megrendelővel.



Csatolva a rendelkezésre álló fásítási dokumentáciÓ

Tájékoztatom továbbá, hogy üttést ktiziĺsségi faüItetés keľetében tervezi az onkorm ányzat
megvalósítani, melynek lényege, hogy az önként jelentkezó helyi lakosok és iskolák is részt vennének
az ültetésben.
A közĺisségi faültetés teľvezett időpontjai : Kalász Suli Általános lskola bevonásával2022' október
14.-e Omszk park,
2022' október 1 5 lakosság bevonásával (Erdőhát u', Zrínyi u., Gém u., Jankovics),
Patakpart iskola bevonásával 2022' október 17 Szegély - Gém u. kozötti terület
A szakszerŰ munkavégzés érdekében a meghirdetett napon mindenképpen szÜkséges a vállalkozó
folyamatos jelenléte, a résztvevők szakmai irányítása, segítése. Önkéntesek munkavégzéséhez
szÜkséges eszközök (pl. ásó, lapát stb.) biztosítása nem a vállalkozó feladata. A vállalkozó féladata a
fák telepítéséhez szükséges előkészítl és fennmaradó munkák elvégzése is'

Ajánlattevl a munka elvégzéséhez alvállalkozót is ĺgénybe vehet, amelyról köteles ajánlatában
nyilatkoznĺ.

Ajánlattételi határidő: 2022. oklober 7 12.oO óra

Az ajánlat benyújtásának címe: Budakalász Város Önkormányzat;2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

E-maiI: ferenczv.beatrix(Ôbudakalasz'hu, hegyes.tamas@budakalasz.hu

Az ajánlatokat a fent megadott helyre lezárt borítékban vagy e-mailben kell benyújtani.

Ajánlati k<itöttség időtartama: 1 0 nap.

Teljesítés végső ideje:2022. október 26

A megjelölt feladat tekintetében részajánlat nem tehetó'

Fizetési feltétel: A műszaki átadás_átvételt kcivetően a teljes vállalkozói díj leszámlázásra kerül,
melyből avállalkozői díj 90 %-a kerÜl kĺfizetésre. A fennmaradi 10 o/o - mely tartalmazza az eľedési
garancia díját is - a garancĺális időszak lejártát követŐen kerül kifizetésre' A Megrendelo fizetési
kötelezettségét alakszerĹi, igazolt számła ellenében, 30 napon belül átutalással teljesíti. A Megrendeló
előleget nem fizet.

Késedelmi kötbér 20.000 FVnaptári nap, azutemtervtől való eltérés esetén. Meghiúsulási kötbér a nettó
ajánlati ár 20 %-a'

Kérjük' csatolja az ajánlathoz:

o ajánlattevŐ nyilatkozatát, hogy a nemzeti vagyonról szilő 2O1'ĺ. évi CXCVI. törvény 3. s (1)
bekezdése 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősÜlo ajánlati adatlapot cégszerĹien aláírva

Amennyiben árajánlatuk megadásával kapcsolatban további adatokra lenne sztjkségÜk, azt a lenti e-
mail címeken, és az alábbi telefonszámon tudják felénk jelezni:

Fetterné Ferenczy Beatrix: +36 70 984 9833

Egyéb információk:

A terÜletek megtekintéséhez - előzetes megkeresést kovetoen - helyszíni bejárás céljából idopontot
lehet egyeztetni. Ajánlatkérő tájékoztatást kizárólag írásban ad a ferenczy'beatrix@budakalasz.hu
email címre megkÜldött kérdések tekintetében, melyet ajánlattevők az ajánlat benyújtási határidejét
megelőző 5. napig tehetnek fel. Ezt követően ajánlatkéró a késve beérkezett kérdéseket már nem
válaszolja meg.

Azajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő osszes költség az ajánlattevot
terheli.

Tájékoztatjuk Ajánlattevőt, hogy jelen ajánlatkérés nem eredményeztet szerzódéskötési kotelezettséget
Ajánlatkérő részéről.



Ajánlatkérr fenntartja magának a jogot, ilů$ý az ajánlatadási határido lejártáĺg az ajánlatkérését
visszavonja, az ajánlatkérés ben m egfogal m azott ĺeltet-eleket m ódos ítsa.
AjánlatkérŐ fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást indoklás nélkÜl eredménytelenné nyilvánĺtsa.
Az elbírálás során a legalacsonyabb ajánlat kerÜl kiválasztásra.
Az ajánlattevőknek egyösszegĹĺ, forintban kifejezett összeget kell megadni, melynek tartalmaznia kell
valamennyi költséget. Abban az esetben, amennyiben az á1ánlattevő vállalási árat alulprognosztizálja,
az ebből eredópluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja átazĄánlatkérŐre, és ez nem mentesíti
a teljesítési kötelezettség alól. Az a)ánlatban szereplŐ árnak fix árnak Řell lennie, vagyis az ajánlattevők
semmilyen formában, és semmilyen hivatkozással sem tehetnek válloző árat tartalmazó a1áńlatot'

Kérjük, hogy az árajánlatukat a fenti elérhetőségek egyikére juttassák el'

Budakalász Város
Önkormányzata





AF 2. számú nyilatkozatminta

Alulírott
cégjegyzéksza

ruÁĺvl-RrrÉTEtl NYlLATKoZAT

adószá
(név), mint a(z) ffi (székhelyffiffi,

^,WcégjegyzésrejogosultképvĺselőjeBudakalászVárosonkormányzatának, mint Ajánlatkérő által kiírt,,VárosFa Program keretében 70 db. földlabdás sorfa
Ültetésére" tárgyú beszerzési eljárás Ajánlattevőjeként felelősségem tudatában

nyilatkozom,hogy

az ajánlattételĺfelhívást átvizsgáltuk, megismertÜk, azokat megértettük és az azokban rögzített
feltételeket magunkra nézve fenntartás vagy korlátozás nélkül kötelezően elfogadjuk,
ajánlatunkat ennek megfeleĺően tesszük meg.

nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint az ajánlattételi
felhívásban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére;
az ajánlatban csatoĺt összes aláírt clokumentumot az aláírására jogosult személy írta alá;

ajánlatunkh oz az ajánlattételi határidőtől számított 30 napig kötve vagyunk;
Társaságunkkal szemben az ajánlattételĺ felhívásban előírt kizáró okok nem állnak fenn;
az általam képviselt gazdaságitársaság a nemzetivagyonról szóló2o1'L. évĺCXCVI. torvény 3.

$ (1) bek. 1. b) pontja szerĺnt átlátható szervezetnek minősÜĺ;
az ajánlatunkban és nyĺlatkozatainkban kozöltek a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul Veszem, hogy valótlan adatok közlése a beszerzési eljárásból való kĺzárást vonja maga után.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégszerű aláírás)





AF-l sz nyilatkozatmĺnta

AJÁNLATI ADATLAP

ooVárosFa Program keretében 70 db. foldlabdás sorfa Ültetésére'' tárgyíbeszerzési eljárásban

1. ''Ajánlattevőľe/I(ap]cBolattaľtóľavonäÍ.kozó'4đBtok' ' , 
:

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Képvĺselĺ:
Adószáma:
Cégegyzékszám:
Kapcsolattaľtó neve:
Kapcsolattaľtó telefon
vagy mobilszámaz
Kapcsolattaľtĺó e_mail
címe:

Egyösszegiĺ ajánlat áľ:

nettó ľ't + Áfa, azazbruttó ffi_rt

Az áľajänlat érvényessége 30 nap.

I(eltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégszeni aláírźs)
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