
AJÁNLATKÉRÉS 

zöldterület karbantartásra, fűnyírásra 

 

Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ajánlatot kér a tulajdonában lévő 

közterületek karbantartására, fűnyírására, zöldhulladék kezelésére. 

 

1. Az ajánlattevők köre: számlaképes, zöldterület karbantartásra, fűnyírásra alkalmas 

gépparkkal és megfelelő számú személyi állománnyal rendelkező, vállalkozás, gazdasági 

társaság, aki fenti munkákat tevékenységi körük alapján jogosultak elvégezni. 

 

2. Az ajánlat benyújtásának határideje: 2023. március 7. 

 

3. Az ajánlat formai követelményei: beadás címe: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata 

9167 Bősárkány, Kossuth u. 1. postai úton, vagy személyesen, vagy 

polgarmester@bosarkany.hu e-mail címre.  

 

4. Az elvégzendő munka részletesen: 

 

Zöldterület karbantartás, fűnyírás: 

a. Petőfi Sándor utcai kerékpárút melletti zöldterület Petőfi u. 70-től a temetőig 

b. Vasút utcai szervízút és kerékpárút melletti zöldterület – vasútig 

c. „Kissárga” látványtó melletti zöldterület 675/32. hrsz. kb. 4000 m2 

d. Egészségügyi központ körüli zöldterület, játszótér 675/27. hrsz. kb. 3000 m2 

e. Kegyeleti park teljes területe 785. és 800/2. hrsz. kb. 9800 m2  

f. Önkormányzati temető és parkolója 0100/4. hrsz. kb. 3500 m2 

g. „Kistó” játszótér és mellette lévő zöldterület 80/7. hrsz. 4385 m2 

h. Piactér, buszforduló parkosított területe, könyvtár mögötti terület 381. hrsz. kb. 1500 m2 

i. Hősök szobra melletti park 2/2. hrsz. 346 m2 

j. „Hollós-telek” területe 378. hrsz. 943 m2 

k. Hunyadi utca szennyvízátemelő melletti terület 898/1 hrsz. 464 m2 

 

5. A feladat elvégzésére 2023. május 1. – 2023. szeptember 30-ig tartó időszakra történő 

vállalkozási szerződést köt az önkormányzat a vállalkozóval.  

 

6. Az ajánlat tartalmi követelménye: 

 

a. Az ajánlattevő, valamint a személyi állomány és a géppark bemutatása, gépek 

tulajdonviszonyának ismertetése. (amennyiben alvállalkozót kíván alkalmazni, ugyanezek 

alkalmazandók az alvállalkozó tekintetében is) 

b. Az ajánlattevőnek a díjazás vonatkozásában a 4. pontban szereplő munkák alkalmankénti 

elvégzésének díját kell szerepeltetnie.  

c. Az ajánlattevő részajánlatot nem tehet. 

 

7. Az ajánlatok elbírálása: 

A döntést a képviselő-testület hozza meg. Az értékelésnél előnyben részesíti a bősárkányi 

helyismerettel rendelkező, a legalacsonyabb vállalkozási megajánló vállalkozót, gazdasági 

társaságot. 

 

A pályázat benyújtásával kapcsolatosan bővebb felvilágosítást Szalay Imre polgármester úr nyújt 

a 06/96/271-217 telefonszámon. 

 

Bősárkány, 2023. február 27. 
 Szalay Imre   

 polgármester 


