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XV. KE RULET

ELŐTERJESZTÉS
a Pénzügyi Bizottság 160/2020. (X. 28.) számú

lkt. szám :

;J_ )2:> 3 -8 ':f \ ;J.ro~ .
Az ülés száma :

2 (2:>.2-A5"1~90Az ülés időpontja:
2020. november ~„

1 Jóvá hag)''.')tt előterjesztés

határozatána ~

Tisztelt Pénzügy i Bizottság!

'.

módosításáról

J92jljJ_vÜ/V/, LZ.

~//~

A Pénzügyi Bizottság 160/2020. (X. 28.) számú határozatával hogy az e'IJaras keretében ........ „.„
benyújtott ajánlatok közül a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján - ajáiilaffevüK nem
tettek eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak - érvényte lennek 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.
A Garden Group Kft. az összegezés megküldését követően jelezte, hogy nem érti, miért lett
érvénytelen az ajánlatuk, holott a hiánypótlási kötelezettségüknek eleget tettek.
E lle n ő riztük ,

és megállapítottuk, hogy ez az állítás megfelel a valóságnak, de az EKR
rendsze rben erről - általunk ismeretlen technikai ok miatt - nem kaptunk értesítést.
Tekintve , hogy az eljárás eredményén nem változtat, módosítottuk az összegezést, ehhez
azonban a fenti számú határozat is módosítást igényel.
Kérem, hogy a bírálóbizottság javaslatait figyelembe véve , a Tiszte lt Bizottság hozza meg
döntéseit.
Budapest, 2020. november ·q?--
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Cserd iné Németh Angéla
polgármester
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Témafelelős: Jegyzői Iroda

L
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2. Mellékletek :
1. melléklet: Módosított összegezés
3. Jegyzői láttamozás: 2020. november

9.~

Aláírás: ... ..

4. Háttéranyag a Jegyzői Irodán található

ldösbarát önkormányzat • Befogadó település
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Határozati javaslat:
Budapest Főváros XV. Kerü leti Önkormá nyzat Pénzügyi Bizottsága úgy dönt, hogy a
160/2020. (X. 28.) számú határozatát a következő k szerint módosítj a:
A Pénzüg yi Bizottság úgy dönt, hogy az eljárás keretében benyújtott ajánlatok közü l a
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján - aján lattevő k nem tettek eleget a hi ánypótlási
felhívásban foglaltaknak - érvényte lennek nyilvá nítja az EUROGREEN-TI SZAFA
Kertku ltúra Kertészeti és Szolgáltató Kft. (1144 Budapest, Szlatina utca 5.) ajánlatát.
Fe lelős :

polgármester
H atári d ő: 2020. október 28.

Jogszabályi hivatkozások:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 27. §; 79. § (4) bekezdés
A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1912020. (X. 9.) önkormányzati
rendelet 1. melléklet 1. rész 1. 1. pont.

A határozatok elfogadásához név szeri nti szavazás és
szü kséges!

egyszerű

szavazattöbbség

l víV:': ~"y"é;.).)tgl
Képvi;,elö 1Csoportnak

felülvizsgálatra é:-kezett:J

le~dva :
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Átvette ...

ldósbarát önkormányzat • Befogadó telepulés
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~ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000930592020
E60 -

Szerződéskötési-,

KozbP!:>Zerzé.,,

teljesítési szakasz

Focipálya környezetrendezése, generálkivitelezése

tarma·
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzata

Ajan atké":-o
neve·

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. szakasz:

Ajánlatkérő

1.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért
Hivatalos né v:

Buda pest Főváros XV. Kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Postai cím:

Bocskai Utca 1-3.

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HUllO

Dr.

Tri nn

trinn.miklos@bpxv.hu

Telefon:

Internetcím(ek)
Az aj ánlatkérő általános címe : (URL)

www. bpxv.hu

A fe lhasználói oldal címe : (URL)

Le bonyolító szerv(e k) a datai

II. szakasz: Tárgy
11.1) Meghatározás
11. 1.1 ) A közb eszerzés t á r gya
Focipá lya környezetre ndezése, gene rálkivite lezése

felelős

összes

ajánlatkérőt)
EKRSZ_1545153

Nemzeti azo nosítószám

Postai irányítószám:

11 53

0

Ország:

Magyarország

Miklós

+36 13081099

Fax:

+36 1.3074008

11.2) A közbeszerzés mennyisége
11 .2 . 1) A közbeszerzés menn};sége

A fe ladat a 1151 Budapest, Szá ntóföld utca 1-5. sz. 91 170 hrsz. alatt meglévö futballpályák ( 1 db é löfüves és 2 db műfüves pá lya)
környeze tre nd ezésé ne k ge ne rá lkivite lezése a Té r-Ke rt Bt. (2040 Bud aörs. Lajta köz 5.) á ltal 2019. január J .J.én készített kiviteli
tervdoku mentáció ban fogla lta kna k m eg fe lelőe n .
:\ 201 9-be n készült tervdoku me ntációban még szerepel a futballpályá k kivite leLése kor ke letkezett - és ide iglenesen a pá lyák körül
deponált - nagy m e nnyiségű föld többle t elszá ll ítása. Ezek a depótöltések (De po 1 és De po 2) má r elszáll ításra kerültek, így a
kö ltségve téskiírásba n múr e lma radó tételké nt szerepelnek.
A tá rgyi munka a köve tkező öt té te lre bo ntható: bo ntási és elő készítő munká k; é pítési munkák: külté1i bútorzat telepítése; kertészeti
munká k; va la mint eg yé b kiegészítö tételek.
Bo ntási és e l ő készítő munkák kere tébe n tö rté nik a pá lyá k é pítése sorá n e lbo ntott régi e leme k e lszállítása le ra kóhelyre; a megmaradó
1O db fa ideiQle nes kalodázása, 1 db fa kivágása; 11 1 m2 beton térkő- , 132,5 fm ko rlát-, 116 fm labdafogóhá ló-. valamint 4 m2
növénytámfal bontása; terepbevágás földelszá llítással összesen 345 m3. Ide so rolju k továbbá a 102 db szikkasztóblo kk, és 344 fm
d ré ncső elhe lyezésé t; 21.2 m3 kavicsléc kialakítását; vég ül a tere pre ndezést 11 75 m2 rézsűs- és 3705 m2 sík felülete n.
Az é pítési munkák a köve tkező k : a roncsolásmentesen elbontott 92 fm korlát, és 11 6 fm labdafog ó há ló áthelyezése; 135 fm új korlát,
és 9,7 fm új ü l őke e lhe lyezése; 9 fokos beto nlé pcső és 7,5 111 2 be ton ílóra kosár é pítése; meg l évő ke rítésmezöbe 1 db új egyszárnyas
ka pu e lhelyezése; 136 fm rácsos fo lyóka beépítése; továbbá 644 fm be ton ke rti szegély. és összesen 812 m2 térköves fe lület
készítése .
Külté ri bú torzat te le pítése sorá n 11 db szemetes és 15 db pad terv szerinti e lhe lyezése a feladat.
Ke rtészeti mun kák ke reté be n jó minőség ű laza ta lajkeveré k kerül terítésre a növényzette l beültetett területe ke n (25 c m
vastagságban) 20 1,8 m3, a gyepes íte nd ő felü lete n (1 0 c m va stagságban) 578, 1 m3. A rézsűre és egyéb növényszigetbe ki ülte te n dő 1.
osztályú fais kola i cserje és ta lajtaka ró növények: 3 112 db madárbirs (Cotoneaste r dammeri); 546 db he nye boróka Uuniperus
co nderta); 30 db homoki hajperje (Leymus a renariua). A növények alá 32 kg hosszantartó mű trágya gra nulátum felhasználása
tervezett. A mu nka része továbbá összesen 4342 1112 gye pvetés indító mű trágyával. locsolással az e l ső nyírásig , valamint a teljes
zöldfe lület fe nntartása az e l ső kaszá lásig.
Az egyéb kiegészítő várható tétele k ka tegóriába a minimum 5 a lkalom te rvezői mű veze tést. valam int az áthe lyeze tt la bdafogó há ló
vona lá n k özm ű fel tá rás utá n e le ktromos vezeték véd őcsövezését soroljuk.
A tervezett tá mfalak az 1,0 m-t ne m é rik e l. e zé rt engedé lyhez kötött é pítési mu nka részt nem tartalmaz a terv. A kerületbe n fa pótlási
kötelezettség kizárólag a közterületekre vonatkozik, telken bel ül csak az OTt: K szerinti parkolófásítás előí rt, így a tárgyi munkák
so rá n fa kivágási e ngedély köte lezettsége szi ntén nem á ll fe nn.
:\z Aján l at ké rő az ajá nlatté te lhez helys zíni bejárást biztosít, amelynek id ő pon tja: 2020.szeptem be r 28. h ét fő 14 :00;

he lye: 11 5 1 Buda pest, Szá ntóföld utca l-5. sz. 9 l l 70 hrsz.
A he lyszíni bejá rással ka pcsolatos sza bályokat a Kbt. 56.§ (7) bekezdése a la pj<í n nyújtja

Ajá nl a tké rő.

Az Aján l at ké rő az ajánlattéte li fel hívással együ tt az EKR-be fe ltölti a kivitelezési tervdokumentációt és műsza ki le írást, az á razatla n
kö ltségvetést. valami nt a vá lla lkozói szerződ és tervezetét. Az árazatla n kö ltségvetést az Aján lattevö ne m módosíthatja. ne m
egészítheti ki . Aján l atte vő észrevételt a kie gészítő tájé koztatáskérés ke re té be n je lezhe t az Ajá n la tké rő fe lé, aki e rrő l a kiegészítő
tájékoztatásban re ndelkezhet.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1. 1) A Kbt. mely r észe, illetve fejezete szerinti e ljárás került alkalmazásra :
HAR~LL\ DIK

Rész XVII. FEJEZET

lV.1.2) Az eljárás fajtája:

1\emze ti Kbt. 11 5. § 1\yíl t eljárás

IV.1.3) Tár·Q)1a lásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az e ljárás a lkalmazását megalapozó köriilmé nyek is m ertetése:

IV.1.4) Hirdetmény n é lküli tárgyalásos e ljár·ás e seté n az e ljárás a lkalmazását megalapozó körii lmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
rV.2 .1 ) Az adott eljárásra vonatkozó köz zététel

A hiídPLmém száma a H1v<1talos Lapban:
:\ hirdetmé ny száma a Közbeszerzési Ertes1tóben:
rv.2.2) Hi rd etmén y közzét é tel e né lkül induló e ljárás esetén az e ljárást m egindító felhívás megkii ldésének,

illetőleg

a

Közbesze rzési Hatóság tájé koztatásának napja:
2020.09.24
IV.2.3) Az

előzetes

piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézke dések ismerte tése:

IV.2.4) Elektronikustól

eltérő

kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokume ntumok elektronikustól

elté rő

módon

tö rté nő

rendelkezé sre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:
Ige n

Az eljá rás eredményes volt:
V.2 Az eljárás e redménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
5

A beérkezett ajánlato k száma:
V.2.2) Az érvényes ajánlatot
Aj á nl attevő k

tevők

neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az érté kelési szempont szerinti tartalmi e leme(i):

Ajá nl attevő

Adószáma

neve, székhe lye

Káta Parképítő Kertészeti Szolgáltató Kft„ Magyarország 2760 Nagykáta, Józse f Attila Út 48

14267187213

Külté ri te reprendezé sre irányuló projekte k darabszáma, melyek megvalósítása sorá n a telj esítésbe bevonni kívánt szake mber
irányítási feladatot látott e l (l d b-5db): 5
jótállás időta rtama (hónapokban, min. 12 hó-max. 36 hó): 18
Nettó ajánlati ár (H UF) : 83 620 504

Három Kertőr Kertészeti Szolgáltató Kft„ Magyaro rszág 11 25 Budapest, Napos ú t 5/ B.

13301129243

Kültéri te reprendezésre irányu ló projektek darabszáma, melyek me gvalósítása során a te ljesítésbe bevonni kívánt sza ke mber
irányítási fe ladatot látott el (ldb-5db): 2
Jó tállás időtartama (hónapokban, min.1 2 hó-max. 36 hó): 12
Nettó aján la ti ár (H UF): 96 059 014

Zöld Ko rona Garde n Parkfenntartó é s
György Út 18. ne m re leváns

Pa rképítő

Kft. Magyarország 2330 Dunaharaszti, Dózsa

14210484213

Kültéri te re prendezésre irányuló proje ktek dara bszáma, melyek megvalósítá sa so rá n a teljesítés be bevonn i kívánt sza ke mber
irányítási fe ladatot lá tott e l (ldb-5db): l
jótállás időtartama (hóna pokba n, min.1 2 hó-max . 36 hó): 12
Nettó ajá nlati ár (HUF): 92 27 1 00 1

23104.356213

Ga rden Group Kft., Magyaro rszág 2083 Solymár, Ká lvária Utca 4 /A

Külté ri te reprendezésre irányuló proje ktek darabszáma, me lyek me gva lósítása sorá n a teljesítésbe bevo nn i kívánt szake mbe r
irá nyítási fe ladatot lá tott e l (l db-5d b): 1
jótállás időtartam a (hóna pokba n, min.1 2 hó-max. 36 hó): 36
Ne ttó ajánlati ár (HUF): 93 453 940

V.2.3) Az ajánlatok é rtéke lése
Az aj á nlattevő ne ve:

A súlyszá mma l szorzott ér té ke lés i pontszá mo k
aj á n l a ttevő nké n t :

Ká ta

Pa rké p ítő

Ke rté sze ti Szolgáltató Kft.

9758

Szöveges é rté kelé s:

Há ro m

Ke rtő r

Ke rtés ze ti Szolgáltató Kft.

7425

Szöveges é rtéke lés:

7.öld Korona Gnrde n Pa rkfc nntillt Ó és

Parké pí tő

Kft

72 76

S,:öveges e rtékeles:

Garden Grou p Kft.

8 187

Szöveges e rtékelés :

V.2.4) Az ajánlatok é rtéke lése során adható pontszám alsó és

fe lső

határa :

100
ajánlatkérő megadta az
ajánlatok 1·é s zszempontok s ze rinti tartalmi e lemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

V. 2.5) Az ajánlatok é rté kelése s orán módszernek (módszereknek) az ismer"letése, amellyel az

A net tó ajánlati á rat i ll e tőe n a lega lacsonyabb érték il legkedvező b b , az aj ánlatk é rő a lega lacsonyabb ajá nlati á rrn a maximális pontot
( 100 po nt) adja, a többi ajá nla t ra pedig a l eg kedvező bb ta rtal mi e le mh ez viszonyítva fordított.an arányosa n számolja ki a
ponts zá mokat. a következő ké plet sze rin t :
.-\ legjo bb/ A vizsgált"' (100-1) + 1
:\"Kü ltéri tere pre ndezésre irá nyuló projektek dnrabszá ma, me lyek megvalósítása során a te ljes ítésbe bevonni kiván t szakembe r
irányítási fe ladatot látott cl ( 1d b-Sd b)" é rté kelési részsze mpo nt köré be n aja n la tkérő azt é rtékeli, hogy nz ajá n l a ttevő re nde lkezik-e
o lya n, a teljesítés be be\·onni kíván t mé rnök szakemberrel, aki kültéri te rep rendezés re irányu ló projektek irányításában szerzett
tapasztala ttal re nd e lkezik. Ajánla t két-ö szá mára az a kedvező b b , ha a sze rz őd és teljesítésé be bevon ni kívánt szakembe r miné l több
o lyan e l ő készítő , építési mun ka illetve ke rtészeti fe ladatok megvalósítiisá nak irányítását látta el, a me ly a környeze t rendezés.
terepre ndezés tárgyú proj ektek te ljcskörű megva lósítására irá nyult. Aján l atké rő é rtéknek tekin t i a mi nél nagyobb szakmai
tapaszta lattnl re nd el kező sza ke mbe r bevonásM, mellyel a kivitelezési felad atok ellátásának szakma i színvo mila e m e l hető.
A muga sab b érté k a ked vezőbb. ezé rt a l ege lő nyöse b b ajá nlati elem ka pja a maximál is pontot (100 pont), a többi ajá nlat ra pedig a
l eg ked vező bb tarta lmi e le mhe z viszonyítva egyenes arányosítássa l szá molja ki a pontszá mo kat a köve tkező képlc l. szeri nt: A vizsgált/
.·\ legjobb * ( 100-1) + 1
A váll nlLjóLállás i d ő tartam a tekin tetébe n Ajá nlatkérö az Ajánlatte\·ő á ltal me gaján lott j ótállási i d ő tarta mát értéke li. A ma gasabb é rté k
a kedvező b b, ezért a l eg e lő nyö se bb njánlati ele m kapja a maxim::i lis ponto t (l 00 po nt). a többi ajá 11Ia1.1·a pedig a l eg kedvezőbb ta rtalmi
e le mhez viszonyítva e gyenes a rányosítással számolja ki a pontszámokat a köve tkező ké ple t szerint:
A vizsgá lt / A legj obb " ( 100-1) + 1

V.2. 6) A Kbt. 69. § (5 ) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott a jánlat(ok)

Figye lme n kívül hagyo tt nján lutoL
Ajánlattevő

tevő k

neve , cime, adószáma és

m inősítés ük

indoka :

neve, székhelye

Adószáma

V.2 . 7) A nyertes ajánJattevö
Aján l attevő

Káta

neve , c íme, adószáma, az e llens zolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásá nak indokai:

Pa r k é p ítő

Kertésze ti Szolgáltató Kft.. :0-lagyarország 2 760 :"Jagyká la, J ózsef At tila út. .J 8

14267187213

Külté ri terepre ndezésre irá nyu ló projekte k dara bszá ma. melyek megvaló sítása so rá n a teljesíté sbe bevonni kívá n t szakembe r
irán)ítási felada to t lá lot.t. e l (ldb-5db): 5
jótá llás i d ő ta rtama (hónapokban , mi n.1 2 hó-max . 36 hó) : 18
Nettó aján lati á r (HCF): 83 62 0 50"1
Ige n

V. 2 .9) Alvállalkozó(k) igénybe vé t e le:
Aj á n l a t te vő

ajá nlatában n kö1besze rzésne k az(ok ) a része(il. a me ly(ek)ne k teljesítéséhez nz
igé nybe \·e nn i:

Jjá n lattevő

al\'á lla lkozót kí\·á n

Bo ntási és ke rtésze ti munkák
V.2.10) AJvállalkozó(k) megnevezése, adószáma :

V. 2. l l) Az alka lm asság igazo lásában részt

ve vő

s zervezete k

Az erő fo rrast nyujtó sze1YeLet.(e k). adoszá ma és az a lkalmassági kövctclmény(e k) meqjelölése, ame ly( e kl iga zolása erde keben a z
ajá nl atte vő eze n sze rYczet(e k)rc (is) tílmaszkodik il nyertes aj á nl attevő ajá nlataba n:

V.2 .8) A nyertes aj ánla t ot köve tő l egkedvezőbb aj ánla tot
ajánlata kiválaszt ásának indokai:

tevő

n eve, címe, a d ós zám a, az e lle nszolg áltatás összege és

V .2.9) Alvállalkozó(k) igén ybe vét e le:

V.2 .11) Az alkalm asság igazolásában ré sz t

vevő

szervezet e k

Az eröforrást nyújtó szerveze t(ek). a dószá ma és az a lkalmassági követe lmény(ek) megje lölése, amely( e k) igazolása é rdekében az
aj á nlattevö ezen sze rvezet(e k)re (is) tá maszkodik a nyertes aj án lattevö ajánlatába n:

V. 2. 12) Az érvényte le n aj á nlatot

tevők

Az érvényte le n aj ánlatot tevök neve, címe, adószá ma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevö neve, székhe lye

Adószáma

EUROGREE q rSZAFA Kertkultúra Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt
Magyarország 1144 Budapest, Szlatina Utca 5.

Fe lelösségű

Társaság,

12106488242

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

V.2. 13} Az ös szefé rhe t e tle n ségi h e lyzet elhárítása é rde ké be n az

VI. szakasz:

Kiegészítő

aj á nlattevő(k)

á lta l te tt inté z ke d ések ism e rte tése:

információk

VI. l) További információk:
VI.1.1) A szerződés kötési moratórium időtartama

Kezdete:

2020.10.30

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
Szerzödéskötés e lsö napja: 2020. 11.05
VI.1.2) Az összeg ezés e lkészítésén ek id őp o ntj a:
VI. 1.3) Az összegezés me gküldésén e k időp o ntja :

2020.10.22
2020.10.29

VI.1.4 ) Az összeg ezés m ód osításának indoka :

Garde n Group Kft. ajánlata é rvé nyes.
VI.1.5 ) Az összege zés módos ításának id ő pontj a:

2020. 10.29

VI.1.6) A m ódos ított összegezés m e gküldéséne k időpontj a :

2020.10.29

VI .1.7 ) Az összegezés j avít ásának indoka :

Vl. 1.8) Az összegezés j avításának időpontja :
V l.1. 9) A j avított összegezés megküldésén ek időp o ntj a:
Vl.1.10) Tovább i informá c iók:

2020.11.04

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa 0

Indítás d átwna 0

Indító felhasználó 0

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

:2020.10.22 09:37:55

csontosrenata

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
módosítása, javítása

2020. 10.29 10:54:2 0

csontosrenata

Összesen: 2 sor (1 / 1)

