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Tisztelt Pénzügyi Bizottsági
A Bizottság PB 133/2020. (IX. 23.) számú határozatával elfogadta 1151 Budapest, Szántóföld
utca 1-5. sz. 91170 hrsz. alatt meglévő futballpályák (1 db élőfüves és 2 db műfüves pálya)
környezetrendezésének generálkivitelezése" tárgyú, a Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívását és felkérte a polgármestert, hogy intézkedjen a közbeszerzési
eljárás lefolytatásáról.
2020. szeptember 24-én került megindításra az eljárás az EKR rendszerben, az ajánlattételi
felhívásban az ajánlattételi határidő 2020. október 5. 09:00 óra volt.
Az EKR rendszer 2020. október 5-én 11 :00 órakor elvégezte az ajánlatok bontását, a mellékelt
bontási jegyzőkönyv alapján.
Az ajánlatok értékelését öt tagból álló bírálóbizottság végezte. Az
az előterjesztés melléklete.

értéke lésről

készült

jegyzőkönyv

Kérem, hogy a bírálóbizottság javaslatait figyelembe véve, a Tisztelt Bizottság hozza meg
döntéseit.
Budapest, 2020. október-?+'
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Cserdiné Németh Angél~
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Témafelelős: Jegyzői Iroda
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2. Mellékletek:
1. melléklet: Bontási jegyzőkönyv
2. melléklet: Bírálóbizottsági jegyzőkönyv
3. melléklet: Összegezés
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3. Jegyzői láttamozás: 2020. október ..~F.
4. Háttéranyag a

Jegyzői

Aláírás: ..
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Határozati javaslatok:
Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága úgy dönt, hogy
(1) a Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata által lefolytatott ,,1151 Budapest,
Szántóföld utca 1-5. sz. 91170 hrsz. alatt meglévő futballpályák körüli környezetrendezés
generálkivitelezése" tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
Felelős:
Határ.idő :

polgármester
2020. október 28.

(2) az eljárás keretében benyújtott ajánlatok közül a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
- ajánlattevők nem tettek eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak - érvénytelennek
nyilvánítja az EUROGREEN-TISZAFA Kertkultúra Kertészeti és Szolgáltató Kft. (1144
Budapest, Szlatina utca 5.) és a Garden Group Kft. (2083 Solymár, Kálvária utca 4/A.)
ajánlatát.
Felelős:
Határidő :

polgármester
2020. október 28.

(3) az eljárás keretében benyújtott és érvényes ajánlatok közül nyertesnek minősíti és
elfogadja a Káta Parképítő Kertészeti Szolgáltató Kft. (2760 Nagykáta József Attila út 48.)
ajánlatát.
Felelős:

Határidő:

polgármester
2020. október 28.

(4) felkéri a polgármestert a vállalkozási
Felelős :
Határidő :

polgármester
2020. november 9.

szerződés

megkötésére a nyertes

ajánlattevővel.

(szerződéskötésre)

Jogszabályi hivatkozások:
A közbeszerzésekről szóló 201 5. évi CXLIII. tv. 27. §;
A Képviselő-testület szervezeti és mOködési szabályzatáról szóló 1912020. (X. 9.) önkormányzati
rendelet 1. melléklet 1. rész 1.1. pont.

A határozatok elfogadásához név szerinti szavazás és
szükséges!

egyszerű

szavazattöbbség
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ldösbarát önkormányzat • Befogadó település
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BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV
I

amely készült a(z) Budapest Főváros XV. Kerület Rákospa lota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata (
Magyarország, 1153 Budapest Bocskai Utca 1-3. ), mint Ajánlatkérö által megindított „ Focipálya
környezetrendezése, generálkivitelezése" tárgyú, a közbeszerzésekrő l szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt. ) Kbt. 115. § Nyílt eljárás közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok bontásáról.
Az ajánlattételi felhívásban előírt határidöig (2020.10.05 09:00) a fenti tárgyú eljárásban 5 darab, azaz öt

ajánlat é rkezett.
Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 90236068 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az a lábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő

neve : Zöld Korona Garden Parkfenntartó és Parképítö Kft
Székhelye: 2330 Dunaharaszti Dózsa György út 18. nem releváns

Kültéri tereprendezésre irányuló projektek darabszáma, m elyek megvalósítása során a teljesítésbe
bevonni kívánt szakember irányítási feladatot látott el (ldb - 5 db) ::
1

Jótállás
12

időtartama

(hónapokban, min. 12 hó - max. 36 hó):

Nettó ajánlati ár (HUF) :
92 271 001
Ajánlattevő

neve: Három Kertör Kertészeti Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1125 Budapest Napos út 5/B.

Kültéri tereprendezésre irányuló projektek darabszáma, me lyek megvalósítása során a teljesítésbe
bevonni kívánt szakember irányítási feladatot látott el (ldb - 5 db) ::
2
Jótállás
12

időtartama

(hónapokban, min. 12 hó - max. 36 hó):

Nettó ajánlati ár (HUF):
96 059 014
Ajánlattevő neve: EUROGREEN-TJSZAFA Kertkultúra Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Fe lelősségű
Társaság
Székhelye: 1144 Budapest Szlatina Utca 5.

Kültéri tereprendezésre irányuló projektek darabszáma, melyek megvalósítása során a teljesítésbe
bevonni kívánt szakember irányítási feladatot látott e l (ldb - 5 db)::
3
Jótállás
12

időtartama

(hónapokban, min. 12 hó - max. 36 hó) :

Nettó ajánlati ár (HUF):
96 307 801

Ajánlattevő

neve: Garden Group Kft.
Székhelye: 2083 Solymár Kálvária Utca 4/A

Kültéri tereprendezésre irányuló projektek darabszáma, m e lyek megvalósítása során a teljesítésbe
bevonni kívánt szakember irányítási feladatot látott el (ldb - 5 db): :
1

Jótállás
36

időtartama

(hónapokban, min. 12 hó - max. 36 h ó) :

Nettó ajánlati ár (HUF):
93 453 940
Ajánlattevő

neve: Káta Parképítö Kertészeti Szolgáltató Kft.
Székhelye: 2760 Nagykáta József Attila út 48

Kültéri tereprendezésre irányuló projektek darabszáma, melyek megvalósítása során a teljesítésbe
bevonni kívánt szakember irányítási feladatot látott el (ldb - 5 db)::
5

Jótállás

időtartama

(hónapokban, min. 12 hó - max. 36 hó):

18

Nettó ajánlati ár (HUF) :
83 620 504

Kiegészítő

információk a bontáshoz:

A bontásról

készültjegyzőkönyv

a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.

Budapest Föváros
XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
JEGYZOI IRODA
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. • 1601 Bp. Pf. 46.
Tel.: +36 1 305 3 156 · Fax: +36 1 307 4008
www.bpxv.hu

XV, KERÜLET
RAKOSPALOTA · PFSTUJHE
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Bírálóbizottsági

jegyzőkönyv

perctő l

Készült:

2020. október 13-án 10 óra 00

Tárgy:

„1151 Budapest, Szántóföld utca 1-5. sz. 91170 hrsz. alatt meglévö
futballpályák körüli környezetrendezés generálkivitelezése" tárgyú , a Kbt.
115. § (1 ) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás keretében benyújtott
ajánlatok szakmai elbírálása

Helyszín:

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
1153 Budapest, XV. kerület, Bocskai utca 1-3.
„B" épület 1. emelet 133.

Jelen vannak :

Hőrich Szilvia
Benedekn é Bagyinszki Márta
Riez Gyula
Olaszné Csontos Renáta
dr. Trinn Miklós

Közgazdasági Főosztály
Vá rosgazdálkodási Főosztály
Vá rosgazdálkodási Főosztály
Jegyzői Iroda
Jegyzői Iroda

A Bírálóbizottság (a továbbiakban: bizottság) megkezdi a tárgyi közbeszerzési eljárásra érkezett
és 2020. október 5-én felbontott ajánlatok értékelését.
Az ajánlattételi határidő ig az alábbi öt aj ánlattevő tett a beszerzés tárgyára ajánlatot:

,
1.

NÉV
Korona
Kft

Zöld

Garden

SZÉKHELY
Parkfenntartó

Pa rké p ítő

2. Három

Kertőr

Kertészeti Szolgáltató Kft.

és

2330 Dunaharaszti Dózsa György Út 18.

1125 Budapest Napos Út 5/B.

EUROGREEN-TISZAFA Kertkultúra
3. Kertészeti és Szolgáltató Kft.

1144 Budapest Szlatina Utca 5.

4. Garden Group Kft.

2083 Solymár Kálvária Utca 4/A

5. Káta

Parképítő

Kertészeti Szolgáltató Kft.

2760 Nagykáta József Attila Út 48.

1. A bizottság megállapítja, hogy
1.1

Ajánlatkérő

1.2

Az eljárásban nem érkezett

1.3

Ajánlatké rő

1.4

Az ajánlati felhívás 11.2.5) pontja érte lmében, az ajánlatokat az összességében
legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja alapján kell elbírálni.

az eljárást megindító felh ívásban ajánlati biztosítékot nem kért.
kiegészítő

tájékoztatás kérés .

az eljárásban biztosította a Kbt. 71.§ szerinti hiánypótlás és felvilágosítás
kérés lehetőségét. A hiánypótlásra felkért három ajánlattevő közül ketten
(EUROGREEN- TISZAFA Kertkultúra Kertészeti és Szolgáltató Kft„ és a Garden Group
Kft.} a megadott határidő ig nem nyújtották be hiánypótlásukat, míg a Káta Parképítő
Kertészeti Szolgáltató Kft. megfelelően pótolta a hiányt.

1.5

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban Kbt.), valamint
az eljárást megindító felhívásban megfogalmazott kizáró ok ajánlattevők esetében nem
merült fel , így ajánlattevők jogosultak részt venni az eljárásban.

Részszempontok :

Súlyszámaik:

1) Nettó ajánlati ár:
70
2) Kültéri tereprendezésre irányuló projektek darabszáma, melyek megvalósítása során a
teljesítésbe bevonni kívánt szakember irányítási feladatot látott el (1 db - 5 db): 20
3) Jótállási időtartama (hónapokban, min. 12 hó - max. 36 hó}
10
A beérkezett ajánlatokat a 1. sz. mellékletként csatolt bontási jegyzőkönyv foglalja össze.
2. A ,bizottság az ajánlatok tanulmányozását követően , megállapította, hogy a beérkezett
ajanlatok közül kettő - a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerint - érvénytelen. Továbbá a
rendelkezésre álló költségvetési keret ismeretében - az érvényes ajánlatok közül - azt
javasolja a Pénzügyi Bizottságnak, hogy „1151 Budapest, Szántóföld utca 1-5. sz. 91170
hrsz. alatt meglévő futballpályák körüli környezetrendezés generálkivitelezése"
tárgyban kezdeményezett közbeszerzési eljárást (a továbbiakban : eljárás) nyilvánitsa
eredményessé.
3. Az „ 1151 Budapest, Szántóföld utca 1-5. sz. 91 170 hrsz. alatt meglévő futballpályák
körüli környezetrendezés generálkivitelezése" tárgyú közbeszerzési eljárásban a
bizottság javasolja a Pénzügyi Bizottságnak, hogy az eljárás keretében benyújtott ajánlatok
közül minősítse nyertesnek és fogadja el Káta Parképítő Kertészeti Szolgáltató Kft. (2760
Nagykáta József Attila út 48.) ajánlatát.

4. A bizottság javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottság kérje fel a Polgármestert a vállalkozási
szerződés megkötésére.
Jegyzőkönyv

lezárva 2020. október 13. 11 :00 órakor.

Ezen jegyzőkönyv részét képezik :
1. számú melléklet: Bontási jegyzőkönyv
2. számú melléklet: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
k.m.f .

dr. Trinn Miklós jogtanácsos
ajánlatkérő képviselője
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Nemzeti, Kbt. 115. §Nyílt eljárás - EKR000930592020
E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Focipálya környeze trend ezése , g enerálkivitelezése

Ajánlatkérő

Budape st Főváros XV. Ke rüle t Rákospalota, Pes tújhely, Újpalota

neve:

Önkormányzata

Összegezés az ajánlatok elbírálásá ról

Össze·gezés az ajánlatok elbírálásáról
1. szakasz: Ajánlatkérő
1.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkonnányzata

Hivatalos név:

Bocskai Utca 1-3 .

Postai cím :
Város:

Budapest

HU110

NUTS-kód:

trinn.miklos@bpxv.hu

Postai irányitószám:

Telefon:

1153

Ország:

Magyarország

Miklós

Trinn

Dr.

Kapcsolattartó szemé ly:
E-mail:

EKRSZ_l545153
0

Nemzeti azonosítószám

+36 13081099

Fax:

+ 36 130740 08

Internetcím(ek)
Az

ajánlatkérő

általános címe : (URL)

www.bpxv.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolít ó

sz~IV(ek)

ad atai

II. szakasz: Tárgy
11.1) Meghatározás
11.1.1) A közbeszerzés tárgya
Focipálya környezetrendezése, generálkivitelezése

EKR000930592020

2020.10.25 18: 10:43

,
11.2) A

köz~eszerzés

mennyisége

11.2.1) A közbeszerzés m ennyisége

A feladat a 1151 Budapest, Szántóföld utca 1-5. sz. 9 1170 hrsz. alatt meglévö futballpályák (1 db élöfüves és 2 db műfüves pálya)
kömyezetrendezésének generálkivitelezése a Tér-Kert Bt. (2040 Budaörs, Laj ta köz 5.) által 2019. január 14-én készített kiviteli
tervdokumentációban foglaltaknak megfelelöen.
A 2019-ben készült tervd okumentációban még szerepel a futballpályák kivitelezésekor keletkezett - és ideiglenesen a pályák körül
deponált - nagy mennyiségű földtöbblet elszállítása. Ezek a depótöltések (Depo 1 és Depo 2) már elszállításra kerültek, így a
költségvetéskiírásban már elmaradó tételként szerepelnek.
A tárgyi munka a következö öt tételre bontható: bontási és elökészítö munkák; építési munkák; kültéri bútorzat telepítése; kertészeti
munkák; valamint egyéb kiegészítö tételek.
Bontási és el őkészítö munkák keretében történik a pályák építése során elbontott régi elemek elszállítása lerakóhelyre; a megmaradó
10 db fa ideiglenes kalodázása, 1 db fa kivágása; 111 m2 beton térkő-, 132,5 fm korlát-, 116 fm labdafogóháló-, valamint 4 m2
növénytámfal bontása; terepbevágás földelszállítással összesen 345 m3. Ide soroljuk továbbá a 102 db szikkasztóblokk, és 344 fm
dréncső elhelyezését; 21 ,2 m3 kavicsléc kialakítását; végül a tereprendezést 1175 m2 rézsűs- és 3705 m2 sík felületen.
Az építési munkák a következők: a roncsolásmentesen elbontott 92 fm korlát, és 116 fm labdafogó háló áthelyezése; 135 fm új korlát,
és 9,7 fm új ülőke elhelyezése; 9 fokos betonlépcső és 7,5 m2 beton fl órakosár építése; meglévö kerítésmezöbe 1 db új egyszárnyas
kapu elhelyezése; 136 fm rácsos folyóka beépítése; továbbá 644 fm beton kerti szegély, és összesen 812 m2 térköves felület
készítése.
Kültéri bútorzat telepítése során 11 db szemetes és 15 db pad terv szerinti elhelyezése a feladat.
Kertészeti munkák keretében jó minöségú laza talajkeverék kerül terítésre a növényzettel beültetett területeken (25 cm
vastagságban) 201,8 m3, a gyepesítendö felületen (1 0 cm vastagságban) 578, 1 m3 . A rézsűre és egyéb növényszigetbe kiültetendö 1.
osztályú faiskolai cserje és talajta karó növények: 3112 db madárbirs (Cotoneaster dammeri); 546 db henye boróka Quniperus
conderta); 30 db homoki hajperje (Leymus arenariua). A növények alá 32 kg hosszantartó műtrágya granulátum felhasználása
tervezett. A munka része továbbá összesen 4342 m2 gyepvetés indító műtrágyával, locsolással az első nyírásig, valamint a teljes
zöldfelület fenntartása az elsö kaszálásig .
Az egyéb kieg észítő várható tételek kategóriába a minimum 5 alkalom te rvezői művezetést, valamint az áthelyezett labdafogóháló
vonalán közműfeltárás után elektromos vezeték védőcsövezését soroljuk.
A tervezett támfalak az 1,0 m-t nem érik el, ezért engedélyhez kötött építési munkarészt nem tartalmaz a terv. A kerületben fapótlási
kötelezettség kizárólag a közterületekre vonatkozik, telken belül csak az OTÉK szerinti parkolófásítás előírt, így a tárgyi munkák
során fakivágási engedély kötelezettsége szintén nem áll fenn.
Az Ajánlatkérő az ajánlattételhez helyszí.ni bejárást biztosít, a melynek idöpontja: 202 0.szeptember 28. hétfő 14:00;

helye: 1151 Budapest, Szántóföld utca 1-5. sz. 911 70 hrsz.
A helyszíni bejárással kapcsolatos szabályokat a Kbt. 56.§ (7) bekezdése alapján nyújtja Aj á nlatkérő.
Az Ajánlatkérő az ajánlattételi felhivással együtt az EKR-be feltölti a kivitelezési tervdokumentációt és műszaki leírást, az árazatlan
költségvetést, valamint a vállalkozói sze rződés tervezetét. Az árazatlan költségvetést az Aj á nlattevő nem módosíthatja, nem

egészítheti ki. Ajánlattevő észrevételt a
tájékoztatásban rendelkezhet.

kiegészítő

l.ájékoztatáskérés keretében j elezhet az Ajánlatkérő fel é, aki

erről

a

kiegészítő

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

"

IV.1.1) A Kbt. me ly része, illetve fejezete sze rinti e ljárás került alkalmazásra:

HARMADIK Rész XVII. FEJEZET
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 115. § Nyfü eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypá rbeszéd esetén az e ljárás alkalmazását m egalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény n é lküli tárgyalásos eljárás eset én az eljárás alkalmazásá t m egalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban :
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmén y közzétét ele né lkül Induló e ljárás esetén az e ljárást megi ndító felhívás megküldésének, 11.letöle g a
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Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának n apja :

2020.09.24
IV.2 .3) Az

előzetes

placl konzultációk eredmé nyének ismerteté se é rdeké ben tett intézke dések ismertetése:

IV.2 .4) Ele ktronikustól

elté rő

kommunikációs eszk özök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon tö rténő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:
Igen

A2 eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
5

A beérkezett ajánlatok száma:
V.2.2) Az érvényes ajánlatot
Ajánlattevők

neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő

Káta

tevők

neve, székhelye

Parképítő

Adószáma

Kertészeti Szolgáltató Kft., Magyarország 2760 Nagykáta, József Attila út 48

14267187213

Kültéri tereprendezésre irányuló projektek darabszáma, melyek megvalósítása során a teljesítésbe bevonni kívánt szakember
irányítási fe ladatot látott el (ldb-5db): 5
Jótállás időtartama (hónapokban, min.12 hó-max. 36 hó): 18
Nettó ajánlati á r (HUF): 83 620 504

Három Kertőr Kertészeti Szolgáltató Kft., Magyarország 1125 Budapest,

apos út 5/B.

13301129243

Kültéri tereprendezésre irányuló projeJ...'tek darabszáma. melyek megvalósítása során a teljesítésbe bevonni kívánt szakember
irányítási feladatot látott el (ldb-5db): 2
Jótállás időtartama (hónapokban, min.12 hó-max. 36 hó): 12
Nettó ajánlati ár (HUF): 96 059 014

Zöld Korona Garden Parkfenntartó és
György Út 18. nem releváns

Parképítő

Kft, Magyarország 2330 Dunaharaszti. Dózsa

14210484213

Kültéri tereprendezésre irányuló projektek darabszáma, melyek megvalósítása sorá n a teljesítésbe bevonni kívánt szakember
irányítási feladatot látott el (l db·5db): 1
Jótállás időtartama (hónapokban, min.12 hó-max. 36 hó): 12
Nettó ajánlati ár (HUF): 92 271 001

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
A2 ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
aj ánlattevőnként:

Káta

Parképítő

Kertészeti Szolgáltató Kft.

9 758

Szöveges értékelés:

Három Kertór Kertészeti Szolgáltató Kft.

7425

Szöveges értékelés:

Zöld Korona Garden Parkfenntartó és
Szöveges értékelés:

EKR000930592020

Parképítő Kft

7276

V.2 .4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám a lsó és felsö h a t ára:
100
V.2.5) Az ajánlatok é rtékelése során módszerne k (módszerelmek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérö m egadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek é rté kelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
A nettó ajánlati árat illető e n a legalacsonyabb érté k a legked vező bb. az aj ánlatké rő a legalacsonyabb ajánlati árra a maximális pontot
(1 00 pont) adja, a többi ajánlatra pedig a legkedvezőbb ta rtalmi ele mhez viszonyítva fordítottan ará nyosan számolja ki a
pontszámokat, a következő képlet szerint:
A legjobb /A vizsgált * (l 00-1) + l
A "Kültéri tereprendezésre irányuló projektek darabszáma, melyek megvalósítása sorá n a teljes ítésbe b evonni kívánt szakember
irányítási feladatot látott el (ldb-Sdb)" értékelési rés zszempont körében ajánl atkérő azt értékeli, hogy az ajánla ttevő rendelkezik-e
olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt mé rnök szake mberrel, aki kültéri tereprend ezésre irányuló projektek irányításában szerzett
tapasztalattal rendelkezik. Ajánlatkérő számára az a kedvezőbb, ha a s ze rződ és teljesítésébe bevonni kívánt szakemb er minél több
olyan előkészítő, építési munka illetve kertészeti feladatok megvalósításának irányítását látta el, amely a környezetrendezés,
tereprendezés tárgyú projektek teljes körú megvalósítására irányult. Ajá nlatkérő értéknek tekinti a minél nagyobb szakmai
tapasztalattal rendelkező szakember bevonását, mellyel a kivitelezési feladatok ellátásának szakma i színvonala emelh ető.
A magasabb érték a ked vezőbb , ezért a leg el őnyösebb ajánlati elem kapja a maximális pontot (100 pont), a többi ajánlatra pedig a
legkedvezőbb tartalmi elem hez viszonyítva egye nes arányosítással számolja ki a pontszámokat a következő képlet szerint: A vizsgált /
A legjobb* (100-1) + 1
A vállalt jótállás ijőtartama tekintetében Aj á nlatkérő az Ajánl attevő á ltal meg ajánlott jótállási id ő tartamát értékeli. A magasabb érték
a kedvezőbb, ezért a legelő nyösebb ajánlati ele m kapja a maximális pontot ( 100 pon t), a többi ajánlatra pedig a leg kedvezőb b tartalmi
elemhez viszonyítva egyenes a rányosítással számolja ki a pontszámokat a kovetkező képlet szerint:
A vizsgált / A legjobb * ( 100-1) + l

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) b ekezdése alapján figyelm en kívül hagyott aján la t(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot
Ajánlattevő

V.2 .7) A nyertes

neve, címe, adószáma és

minős ítésük

mdoka:

neve, székhelye

Adószáma

ajánlattevő

Ajánlattevő

Káta

tevők

neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának Indokai:

Parképítő

Kertészet i Szolgáltató Kft., Magyarország 2760 Nagykáta, József Attila ú t 48

14267187213

Kültéri tereprendezésre irányuló projektek darabszáma, melyek megva lósítása során a teljesítésbe bevonni kívánt sza ke mber
irányítási feladatot látott el (ldb-5db): 5
Jótállás időtartama (hónapokban. min.1 2 hó-max. 36 hó): 18
Nettó ajánlati ár (HUF): 83 620 504
Ige n

V.2.9) AJvállalkozó(k) Igé nybe vétele:
Ajánlattevő

ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
igénybe venni:

ajá nlattevő

a lvá llalkozót kíván

Bontási és kertészeti munkák
V.2.10) AJvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő sze rvezetek
A:z. erőforrást nyújtó s zervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követel mény(ek) megjelölése, amely(ek} igazolása érdekében az
ajánlattevő

ezen szervezet(ek}re (is) támas zkodik a nyertes ajánlattevó ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőb b a já nla tot
ajánlata kiválasztásának indokai:

tevő

n e ve, címe, adószám a, az e llenszolgáltatás összege és

V.2.9) AJvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2 .11) Az a lkalmasság igazolásáb an részt vevő szervezetek
A:z. erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alka lmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekéb en az
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ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajá nlatában:

V.2 .12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot te vők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő

Adószáma

neve, székhelye

EUROGREEN·TISZAFA Kertkultúra Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 1144 Budapest, Szlatina Utca 5.

121 06488242

Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerint

231043562 13

Garden Group Kft. , Magyarország 2083 Solymár, Kálvária Utca 4/A
Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerint

V.2 .13) Az összeférhetetlenségi h e lyzet e lhárítása érdekéb e n az ajánlattevő(k) által tett Intézkedések Ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
Vl.1) További információk:
VI.1 .1) A szerződéskötési moratórium időtartama
2020.10.29

Kezdete:

Lejárata:

2020.1 1.08

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
Szerződéskötés el ső

napja: 2020. 11 .09

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megkü ldésének ldö pontja:

2020. 10.22
2020. 10.28

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja :
VI .1.6) A módosított összegezés megküldésén ek Időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának Indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja :
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének id őpo ntja:
VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási c selekmény típusa ~

Indítás dát uma ~

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen : 0 sor (1 /1)
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Indító felhasználó ~

