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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:

2020.05.15

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

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. részére járda felújítási munkához kapcsolódó 
építési munkák elvégzése, hozzávetőlegesen 8009 fm (11212,6 m2) járdafelújítás I. Aszfaltos felületű járda felújítás: • A régi járda 
teljes felületén aszfalt burkolat bontása. • A régi járda szegélyeinek bontása. • A járdafelújításhoz kapcsolódó gépi földmunka. • A 
kikerülő sitt, aszfalt és beton törmelék szállító eszközre rakodása. • A járdafelújításhoz kapcsolódó új járdaszegély építési munkái. • A 
járdafelújításhoz kapcsolódó murva alépítmény építési munkái, valamint annak tömörítése. • A járda felújításhoz kapcsolódó beton 
alap építési munkái tömörítéssel együtt. • A járdafelújításhoz kapcsolódó aszfaltozási munkák elvégzése. Műszaki tartalom: 1. Aszfalt 
burkolat bontása: átlag 5 cm vastagságban 2. Földtükör kiemelése: 25 cm vastagságban 3. Régi járda szegélyének bontása beton 
alappal együtt 4. Kerti szegély építése: 100x5x20 cm-es kerti szegélykőből. 5. Murva (0-20-as vagy azzal egyen értékű) alap építése és 
tömörítése: 15 cm vastagságban 6. Beton (C8/10 - XN(H) - 16 - F1)burkolat alap építése és tömörítése: 10 cm vastagságban 7. Aszfalt 
burkolat építése: 5 cm vastag AC-04 aszfaltból 8. Föld és sitt szállító eszközre rakodása

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Járda felújítási munkák

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

III. Rész

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; Az ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és a lekérdezések alapján 
nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt; Az ajánlat összpontszáma :595,67 Az ajánlattevő ajánlata 
a negyedik legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat. Értékelés alá volt ajánlati tartalmi elemek: 1. Jótállás 
időtartama (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min. 24 hónap, max. 36 hónap): 24 2. Késedelmi kötbér napi mértéke (

Szöveges értékelés:

596BURKOLAT-BAU Építőipari és Szolgáltató KFT

Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; Az ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és a lekérdezések alapján 
nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt; Az ajánlat összpontszáma :712,43 Az ajánlattevő ajánlata 
a második legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat. Értékelés alá volt ajánlati tartalmi elemek: 1. Jótállás 
időtartama (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min. 24 hónap, max. 36 hónap): 30 2. Késedelmi kötbér napi mértéke (
Kbt. 77. § (1) bek. szerint min. 0,5%/nap, max. 2%/nap): 1 3. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 267 961 
697

Szöveges értékelés:

712ÁR-LA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az 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 
ajánlata érvényes.

11772149242ROK-LA Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1164 Budapest, 
Fenőkő Utca 2/b.

Az 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 
ajánlata érvényes.

12233850213Laczkó Team Építőipari és Gépkölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2253 
Tápióság, Szentmártonkátai Út 69.

Az 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 
ajánlata érvényes.

11815011213,,TÁPIÓMENTI'' Területrendező és Előkészítő, valamint Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság, Magyarország 2251 Tápiószecső, Széchenyi Utca 50

Az 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 
ajánlata érvényes.

12092581242BURKOLAT-BAU Építőipari és Szolgáltató KFT, Magyarország 1172 Budapest, Jásztelek Utca 25

Az 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 
ajánlata érvényes.

12453948242ÁR-LA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1164 Budapest, Szabadföld Út 
79.

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:

Igen
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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)

Értékelési szempontok és súlyszámok: 1. Jótállás időtartama (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min. 24 hónap, max. 36 hónap) (súlyszám: 15.) 
2. Késedelmi kötbér napi mértéke (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min. 0,5%/nap, max. 2%/nap) (súlyszám: 15) 3. Összesített nettó ajánlati 
ár (nettó HUF) (súlyszám: 70.) Az 1. sz. értékelési szempont: Jótállás időtartama a kötelezően előírt, 24 hónapot meghaladó időszak 
vonatkozásában;(min.24 hónap - max. 36 hónap) 24 hónapnál alacsonyabb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen, a 36 hónapnál 
magasabb megajánlást ajánlatkérő nem értékel. Az 1. részszempont tekintetében az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerint a 24 
hónap értéket olyan elvárásnak tekinti, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet, illetve ugyanezen § alapján a 36 
hónap feletti vállalást olyan legkedvezőbb szintnek tekinti, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a maximális 
pontot adja, illetőleg az értékelés során ezt a maximális értéket veszi figyelembe. Ajánlatkérő a 24 hónap értéknél kedvezőtlenebb 
vállalást az előbbiekre figyelemmel nem fogadja el, illetőleg az ajánlato(ka)t ilyen vállalás esetén érvénytelennek nyilvánítja. 
Ajánlatkérő a pontszámítás során a kötelezően megajánlásra kerülő 24 hónap érték nélküli többletvállalást veszi figyelembe, ennek 
megfelelően a 36 hónap vállalást meghaladó ajánlat esetén is a 36 hónap értéket helyettesíti be a pontszámítás képletébe), míg a 24 
hónap érték (azaz a többletvállalás nélküli) ajánlat esetében az Ajánlatkérő a képletbe – a 0,01 értéket helyettesíti be. Pontozási 
módszer: egyenes arányosítás. Az 1. részszempont esetén alkalmazott egyenes arányosítás képlete: P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax 
– Pmin) + Pmin P: a vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 Pmin: a 
pontskála alsó határa, azaz 0 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A 2. sz. 
értékelési szempont: Késedelmi kötbér napi mértéke (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min. 0,5%/nap, max. 2%/nap)súlyszám: 15. 0,5%/
nap-nál alacsonyabb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen, a 2%-nál magasabb összeg megajánlást ajánlatkérő nem értékel. A 2. 
részszempont tekintetében az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerint a 0,5%/nap értéket olyan elvárásnak tekinti, amelynél 
kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet, illetve ugyanezen § alapján a 2%/nap feletti vállalást olyan legkedvezőbb szintnek 
tekinti, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a maximális pontot adja, illetőleg az értékelés során ezt a maximális 
értéket veszi figyelembe. Ajánlatkérő a 0,5%/nap értéknél kedvezőtlenebb vállalást az előbbiekre figyelemmel nem fogadja el, illetőleg 
az ajánlato(ka)t ilyen vállalás esetén érvénytelennek nyilvánítja. Ajánlatkérő a pontszámítás során a kötelezően megajánlásra kerülő 
0,5%/nap érték nélküli többletvállalást veszi figyelembe, ennek megfelelően a 2%/nap vállalást meghaladó ajánlat esetén is a 2%/nap 
értéket helyettesíti be a pontszámítás képletébe), míg a 0,5%/nap érték (azaz a többletvállalás nélküli) ajánlat esetében az Ajánlatkérő 
a képletbe – a 0,01 értéket helyettesíti be. Pontozási módszer: egyenes arányosítás. A 2. részszempont esetén alkalmazott egyenes 
arányosítás képlete: P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin P: a vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi 
eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Folytatás az összegezés VI.1.10) További információk pontjában.

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:

Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; Az ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és a lekérdezések alapján 
nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt; Az ajánlat összpontszáma : 589,79 Az ajánlattevő ajánlata
az ötödik legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat. Értékelés alá vont ajánlati tartalmi elemek: 1. Jótállás 
időtartama (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min. 24 hónap, max. 36 hónap): 24 2. Késedelmi kötbér napi mértéke (
Kbt. 77. § (1) bek. szerint min. 0,5%/nap, max. 2%/nap): 0,5 3. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 266 
892 746

Szöveges értékelés:

590ROK-LA Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; Az ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és a lekérdezések alapján 
nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt; Az ajánlat összpontszáma : 706,95 Az ajánlattevő ajánlata
a harmadik legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat. Értékelés alá volt ajánlati tartalmi elemek: 1. Jótállás 
időtartama (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min. 24 hónap, max. 36 hónap): 30 2. Késedelmi kötbér napi mértéke (
Kbt. 77. § (1) bek. szerint min. 0,5%/nap, max. 2%/nap): 1,5 3. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 295 
911 249

Szöveges értékelés:

707Laczkó Team Építőipari és Gépkölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság

Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; Az ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és a lekérdezések alapján 
nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt; Az ajánlat összpontszáma : 1000 Az ajánlattevő ajánlata a
legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat. Értékelés alá vont ajánlati tartalmi elemek: 1. Jótállás időtartama (
Kbt. 77. § (1) bek. szerint min. 24 hónap, max. 36 hónap): 36 2. Késedelmi kötbér napi mértéke (Kbt. 77. § (1) 
bek. szerint min. 0,5%/nap, max. 2%/nap): 2 3. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 224 870 670

Szöveges értékelés:

1000,,TÁPIÓMENTI'' Területrendező és Előkészítő, valamint Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Kbt. 77. § (1) bek. szerint min. 0,5%/nap, max. 2%/nap): 0,5 3. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 264 
254 126
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VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Ajánlatkérő a szerződést legkorábban 2020. június 5-én kötheti meg.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.06.04Lejárata:2020.05.30Kezdete:

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:

Ellenszolgáltatás összege: nettó 224 870 670 HUF Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a
műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; Az ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és a lekérdezések 
alapján nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt; Az ajánlat összpontszáma : 1000 Az ajánlattevő ajánlata a legjobb 
ár-érték arányt megjelenítő ajánlat. Ajánlatkérő részéről az ajálatban szereplő ár ellentételezésére az anyagi fedezet biztosított.

11815011213,,TÁPIÓMENTI'' Területrendező és Előkészítő, valamint Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság, Magyarország 2251 Tápiószecső, Széchenyi Utca 50

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

1. Bontási munkák, 2. szegélyépítés, 3. kiegészítő kézi segédmunka

nem ismert

2020.05.29
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1. Folyatatás az V.2.5. ponthoz: A 3. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete: P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax 
– Pmin) + Pmin P: a vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 Pmin: a 
pontskála alsó határa, azaz 0 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A fentiek 
szerinti pontszámot az ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal, és azt kettő tizedesjegyre kerekíti. Az 1. – 3. sz. értékelési 
szempontokban elért pontszámot összeadja. Ez adjam meg az ajánlatok mindösszesen pontszámát. 2. Az összegezés FAKSZ 
ellenjegyzése az EKR-en keresztül megtörtént. FAKSZ: Krill Erzsébet, nyilvántartási szám: 49. e-mail: krill.erzsebet@agoraexpert.hu; 
levelezési cím: 1102 Budapest, Hölgy u. 25/B. II/3.,

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: 2020.05.29




