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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Parképítés II. Homoktövis Park

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.ujpest.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Parképítés II. Homoktövis ParkKözbeszerzés 
tárgya:
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V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2019.06.20

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Tárgya: Parképítés II. Homoktövis Park Főbb mennyiségek: 631m2 burkolat bontás, 787m2 lapburkolat készítése, 52fm blokklépcső 
elhelyezése, 114db egy. ülőelem elhelyezése, 34db sorfa ültetése, 2331m2 gyepesítés, rózsa ültetése és kerti bútorok a műszaki 
specifikáció szerint A beárazandó munkanemeket, tételeket a közbeszerzési dokumentumok részletesen tartalmazzák!

III. rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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Az 1. és 2. részszempont esetén Ajánlatkérő az ajánlatokat a fordított arányosítással módszerével értékeli [Közbeszerzési Hatóság 
útmutató I.A.1. pont ba) alpont – KÉ 2016. december 21.]: P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin P: a vizsgált ajánlati elem
adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1 Alegjobb: a 
legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A legalacsonyabb értéket megajánló ajánlat kapja a 10
pontot – mint az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat –, a többi ajánlat a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva, a fentiek szerinti 
arányosítással kerül kiszámításra. A 3. részszempont esetén Ajánlatkérő az ajánlatokat az egyenes arányosítás módszerével értékeli [
Közbeszerzési Hatóság útmutató I.A.1. pont bb) alpont – KÉ 2016. december 21.]: P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin P:

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

101

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

960.985Játszókert Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Szöveges értékelés:

907.795STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

994.6COM-PILOT Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

Szöveges értékelés:

939.565Boróka 98 Kertészet Kereskedelmi Szolgáltató Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Nettó ajánlati ár (HUF): 119.128.168 2. Teljesítési határidő (a munkaterület átadásától számított naptári nap): 180 3. Vállalt 
jótállás (mértéke) (hónap, minimum 24, maximum 60 hónap): 50 érvényes ajánlattevő, kizáró ok nem áll fenn

13690807243Játszókert Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1094 Budapest, Tompa Utca 17/a

1. Nettó ajánlati ár (HUF): 115.927.498 2. Teljesítési határidő (a munkaterület átadásától számított naptári nap): 180 3. Vállalt 
jótállás (mértéke) (hónap, minimum 24, maximum 60 hónap): 24 érvényes ajánlattevő, kizáró ok nem áll fenn

11705053444STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D
épület) Utca 2.

1. Nettó ajánlati ár (HUF): 113.277.751 2. Teljesítési határidő (a munkaterület átadásától számított naptári nap): 170 3. Vállalt 
jótállás (mértéke) (hónap, minimum 24, maximum 60 hónap): 48 érvényes ajánlattevő, kizáró ok nem áll fenn

22934576241COM-PILOT Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., 1047 Budapest, Fóti Út 56.

1. Nettó ajánlati ár (HUF): 115.965.539 2. Teljesítési határidő (a munkaterület átadásától számított naptári nap): 180 3. Vállalt 
jótállás (mértéke) (hónap, minimum 24, maximum 60 hónap): 36 érvényes ajánlattevő, kizáró ok nem áll fenn

12326576241Boróka 98 Kertészet Kereskedelmi Szolgáltató Kft, 1039 Budapest, Gyula Utca 33

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye
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2019.07.22Lejárata:2019.07.17Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

1. Nettó ajánlati ár (HUF): 113.277.751 2. Teljesítési határidő (a munkaterület átadásától számított naptári nap): 170 3. Vállalt 
jótállás (mértéke) (hónap, minimum 24, maximum 60 hónap): 48 érvényes ajánlattevő, kizáró ok nem áll fenn a legjobb ár- érték 
arányú ajánlat

22934576241COM-PILOT Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., 1047 Budapest, Fóti Út 56.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 Pmin: a pontskála alsó határa, 
azaz 1 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

környezetrendezés, kertépítés, székelykapu elhelyezése, közvilágítás kiváltása és kiépítése

jelenleg nem ismert
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.07.16

2019.07.16




