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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Napsugár Óvoda udvarán műfüvesítési munkák

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.bp16.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.bp16.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.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 XVI. kerületi ÖnkormányzatAjánlatkérő 
neve:

Napsugár Óvoda udvarán műfüvesítési munkákKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000160812020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat EKRSZ_
21198560

Havashalom Utca 43

Budapest HU110 1163

Mocsáry Mónika

mocsarymonika@bp16.hu +36 14011626
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Jótállás vállalt időtartama a növényeken felüli részre (minimum 36 hónap maximum 60 hónap): 36 Nettó ajánlati ár (HUF): 82 
346 300 Ajánlatkérő alkalmassági feltételt nem írt elő.

26749688241Prémium Pázsit Kft., Magyarország 1024 Budapest, Rómer Flóris utca 8. B/3.

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

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A 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:

2020.02.26

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

Budapest XVI. kerület, Cziráki utca 8-10. szám alatti Napsugár Óvoda udvarának felújítása a rendelkezésre bocsátott 
tervdokumentáció alapján: - 25 mm szálhosszúságú műfű burkolat készítése: 1235 m2, - alépítményi munkák: 1120 m2, - 
játszóeszközök felújítása: padok, kapuk, kisház, homokozók, homokozó árnyékoló ponyvák, - Játszóeszközök telepítése: mérleghinta, 
dupla üléses hinta. Opciós műszaki tartalom: - 25 mm szálhosszúságú műfű burkolat készítése: 938 m2, - alépítményi munkák: 830 m2,
- automata öntözőrendszer, - gyepesítés: 250 m2, - játszóeszközök felújítása: padok, kapuk, kisház, homokozók, homokozó árnyékoló 
ponyvák, - Játszóeszközök telepítése: mérleghinta, dupla üléses hinta, nagyméretű mászóka Free Kids.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

3. rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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Az 1. részszempont akként kerül értékelésre a ponthatárok között, hogy a legkedvezőbbnek minősített ajánlat kapja meg a maximális 
pontszámot, a többi ajánlat pontszáma arányosítással kerül meghatározásra a legjobb ajánlathoz viszonyítva (egyenes arányosítás). 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:

100

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

Jótállás vállalt időtartama (minimum 36 hónap-maximum 60 hónap) Értékelési pontszáma: 10, Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata: 300 Ajánlati ár (HUF) Értékelési pontszáma: 9,44 Értékelési pontszám és 
súlyszám szorzata: 660,8 A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összege: 960,8

Szöveges értékelés:

960.8Sport Garden Korlátolt Felelősségű Társaság

Jótállás vállalt időtartama (minimum 36 hónap-maximum 60 hónap) Értékelési pontszáma: 10, Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata: 300 Ajánlati ár (HUF) Értékelési pontszáma: 9,54 Értékelési pontszám és 
súlyszám szorzata: 667,8 A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összege: 967,8

Szöveges értékelés:

967.8Fertig és Fia Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Jótállás vállalt időtartama (minimum 36 hónap-maximum 60 hónap) Értékelési pontszáma: 10, Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata: 300 Ajánlati ár (HUF) Értékelési pontszáma: 9,32 Értékelési pontszám és 
súlyszám szorzata: 652,4 A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összege: 952,4

Szöveges értékelés:

952.4ECO SPIRIT Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Jótállás vállalt időtartama (minimum 36 hónap-maximum 60 hónap) Értékelési pontszáma: 10, Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata: 300 Ajánlati ár (HUF) Értékelési pontszáma: 9,4 Értékelési pontszám és 
súlyszám szorzata: 658,0 A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összege: 958,3

Szöveges értékelés:

958.0Adakohavim Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Jótállás vállalt időtartama (minimum 36 hónap-maximum 60 hónap) Értékelési pontszáma: 10, Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata: 300 Ajánlati ár (HUF) Értékelési pontszáma: 10, Értékelési pontszám és 
súlyszám szorzata: 700 A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összege: 1000

Szöveges értékelés:

1000Prémium Pázsit Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Jótállás vállalt időtartama a növényeken felüli részre (minimum 36 hónap maximum 60 hónap): 36 Nettó ajánlati ár (HUF): 87 
243 770 Ajánlatkérő alkalmassági feltételt nem írt elő.

25868225213Sport Garden Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2013 Pomáz, Radnóti Miklós Utca 5

Jótállás vállalt időtartama a növényeken felüli részre (minimum 36 hónap maximum 60 hónap): 36 Nettó ajánlati ár (HUF): 86 
354 300 Ajánlatkérő alkalmassági feltételt nem írt elő.

14565313219Fertig és Fia Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8248 
Veszprémfajsz, Fő Utca 22

Jótállás vállalt időtartama a növényeken felüli részre (minimum 36 hónap maximum 60 hónap): 36 Nettó ajánlati ár (HUF): 88 
383 000 Ajánlatkérő alkalmassági feltételt nem írt elő.

23380396242ECO SPIRIT Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország
1145 Budapest, Tallér Utca 29. 2/1

Jótállás vállalt időtartama a növényeken felüli részre (minimum 36 hónap maximum 60 hónap): 36 Nettó ajánlati ár (HUF): 87 
577 300 Ajánlatkérő alkalmassági feltételt nem írt elő.

14445521205Adakohavim Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3664 
Járdánháza, Ady Endre Út 27/A
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VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.03.28Lejárata:2020.03.24Kezdete:

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár: 82.346.300,- Ft Ajánlattevő nyújtotta be az ajánlattételi felhívásnak megfelelő, a legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő ajánlatot

26749688241Prémium Pázsit Kft., Magyarország 1024 Budapest, Rómer Flóris utca 8. B/3.

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)

= (Pmax - Pmin)+Pmin Az 2. részszempont akként kerül értékelésre a ponthatárok között, hogy a legkedvezőbbnek minősített ajánlat 
kapja meg a maximális pontszámot, a többi ajánlat pontszáma arányosítással kerül meghatározásra a legjobb ajánlathoz viszonyítva (
fordított arányosítás). P = (Pmax - Pmin)+Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a 
pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat 
tartalmi eleme

2020.03.23

2020.03.23
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
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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:




