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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

+36 17002060Fax:+36 90900750Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU110NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.varosgazda18.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.varosgazda18.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12923233Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

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

Adásvételi keretszerződés alapján a „Városgazda XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt. részére beton beszerzése – II.”

Közbeszerzés 
tárgya:

Városgazda XVIII. kerület NZrt.Ajánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000669072018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Városgazda XVIII. kerület NZrt. EKRSZ_
76379167

Budapest HU110 1181

Üllői Út 423. II/1.

Tóth Bernadett

toth.bernadett@varosgazda18.hu +36 12920258/1520

KözbeszGuru Projekt- és Közbeszerzési Tanácsadó 
Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_
52064193

Budapest 1054

Aulich utca 7., 2. em. 4/a.

Slezák Judit

ugyfelszolgalat@kozbeszguru.hu
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V. szakasz: Az eljárás eredménye

Nem releváns.

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

Nem releváns.

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Nem releváns.

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

2018.09.25

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

C8/10 XN(H)-16-F1 típusú beton beszerzése a keretösszeg kimerüléséig vagy a szerződés időbeli hatályának végéig (amelyik 
hamarabb bekövetkezik). Mennyiség: 1800 m3 Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a fenti mennyiségnél 30 %-kal kevesebb 
Terméket vásároljon meg. Mennyiségi eltérés mértéke: - 30 % (540 m3) A mennyiséget részletekben kell teljesítenie a nyertes 
Ajánlattevőnek. A keretösszeg terhére történő teljesítés ajánlatkérő által nyertes Ajánlattevő részére küldött egyedi megrendelések 
alapján zajlik. Megrendelés minimális és maximális mennyisége: napi 0,5 és 50 m3 között A betonkeverés célja egyenletes összetételű 
keveréke készítése, mely a nyertes ajánlattevő telephelyén számítógép vezérelt géppel történjen. A beton szállítását az Ajánlatkérő 
saját járművel végzi (előnyös a XVIII. kerülethez legközelebb lévő telephelyek megjelölése). A nyertes ajánlattevőnek a kiszolgálást 
folyamatosan biztosítania kell január 10. és december 20. között munkanapokon 7.00 – 16.00 óráig. Részletesen a műszaki leírásban.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Adásvételi keretszerződés alapján a „Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. részére beton beszerzése-II.”

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

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

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

A 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) Harmadik része, XVII. fejezete szerinti eljárás.

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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A részszempontok és súlyszámok - az ajánlati felhívásban foglaltak szerint – alapján az értékelés módszerei az alábbiak: Ajánlatkérő az 
ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit az eljárást megindító felhívásban meghatározott ponthatárok (1-10) 
között értékeli az általa meghatározott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a 
súlyszámmal, a két tizedesjegyre kerekített szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az 
összpontszáma a legnagyobb. A pontszámok számításának módszere: 1. részszempont: Ajánlati ár (nettó HUF/m3) – Fordított 
arányosítás – súlyszám: 90 2. részszempont: Kiszolgáló keverőtelep és Ajánlatkérő telephelye közötti távolság (max. 25 km, a 25 km 
feletti megajánlás érvénytelen) – Fordított arányosítás – súlyszám: 10 Fordított arányosítás: A legjobb, a mind közül legalacsonyabb 
értéket tartalmazó ajánlat kapja a maximum pontszámot, míg a többi ajánlat pontszáma fordított arányosítással kerül meghatározásra 

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:

46607

Szöveges értékelés:

1000Betonpartner Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek: Ajánlati 
ár (nettó HUF/m3): 14 950 Kiszolgáló keverőtelep és Ajánlatkérő telephelye közötti távolság (max. 25 km, a 25 km feletti 
megajánlás érvénytelen): 2,8 A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 
műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok
hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai, igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények 
mindegyikének, ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható.

13795067243Betonpartner Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1186 
Budapest, Zádor Utca 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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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:

1A szerződés száma:

Igen
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VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

A szerződés a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontjában foglaltakra tekintettel a tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.11.26Lejárata:2018.11.16Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Nem releváns.

V.2.12) 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.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Nincsen.

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 14 950 HUF/m3 A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazta a legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő ajánlatot.

13795067243Betonpartner Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1186 Budapest,
Zádor Utca 3

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

az alábbiak szerint: P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin 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 (legalacsonyabb érték) 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbi értékelési szempont tekintetében
meghatároz olyan elvárást, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet, ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül. Részszempontok és az az elvárás, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem 
nem lehet: 2. Kiszolgáló keverőtelep és Ajánlatkérő telephelye közötti távolság – 25 km A kiszolgáló keverőtelep és az Ajánlatkérő 
üzemmérnöksége közötti közúti szilárd burkolatú úton mért távolság nem haladhatja meg a 25 km-t. Ajánlatkérő a 25 km megajánlásra
1 pontot ad, a 25 km feletti megajánlást pedig a termék jellegére tekintettel érvénytelenné nyilvánítja.

2018.11.15

2018.11.16
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2018.11.16 14:05:41 SJudit

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

Az Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján nem írta elő alvállalkozó igénybe vételének megjelölését.

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:


