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I. szakasz: Ajánlatkérő
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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:

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

218A 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 adásvételi keretszerződés keretében 
Mennyiség: 2250 m3, mennyiségi eltérés mértéke: - 30 % (675 m3) 
 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Beton beszerzés - 2020

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.agoraexpert.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

III. Rész

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

Igen
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1. Ajánlati ár (nettó HUF/m3) – súlyszám: 70 – Fordított arányosítás 
2. Kiszolgáló keverőtelep és Ajánlatkérő telephelye (1182 Budapest, XVIII. kerület Péterhalmi út 5.) közötti távolság (max. 25 km, a 25 
km feletti megajánlás érvénytelen) – súlyszám:30 – Fordított arányosítás 
 
Ajánlati ár (nettó HUF/ m³)   
A nettó ajánlati átalányárat a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján a 68. § (4) bekezdésének megfelelő tartalommal a Felolvasólapon kell 
megadni. Az árat tizedesjegyek nélkül, magyar forintban, Ft/m3-ben kell megadni.  
A szerződés teljesítése során az elszámolás alapját a köbméterenkénti nettó egységár ké-pezi.  
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a valamennyi, a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolat-ban, valamint a Műszaki leírásban foglaltak 
szerint felmerülő költséget, adót és illetéket, kivéve az ÁFA összegét. 
Súlyszám: 70 
 
Az ajánlati ár értékelési szempontok esetében az ajánlatevőnek forintban kell megadnia a szerződés teljesítésére vonatkozó ajánlati 
árát. Az árat egész számokban kell megadni.  
Ezen értékelési szempont esetében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb (ezen ajánlat kapja a maximális pontszámot (10 pont), a 
többi ajánlat tartalmi elemére pedig Ajánlatké-rő a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva a fordított arányosítás módszerével szá-
molja ki a kapott pontszámot. 
 
Kiszolgáló keverőtelep és Ajánlatkérő telephelye (Budapest, XVIII. Péterhalmi út 5.) közötti távolság (max. 25 km, a 25 km feletti 
megajánlás érvénytelen)  
A kiszolgáló keverőtelep és az Ajánlatkérő telephelye (Budapest, XVIII. Péterhalmi út 5.) közötti szilárdburkolatú közúton, az érvényes 
súlykorlátozások figyelembe vételével mért távolságot egy tizedesjegy pontossággal, km-ben kell megadni, a Kbt. 66. § (5) bekezdése 
alapján a 68. § (4) bekezdésének megfelelő tartalommal a Felolvasólapon.  
Ajánlattőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a kiszolgáló keverőtelep és az Ajánlatkérő telephelye (Budapest, XVIII. Péterhalmi út 5.) 
közötti szilárdburkolatú közúton, az érvé-nyes súlykorlátozások figyelembe vételével mért távolságról.  
A kiszolgáló telephely távolságot az Ajánlatkérő telephelyéről (1182 Budapest, Péterhalmi út 5.) kiindulva egy irányban kell 
meghatározni, a KRESZ szabályait betartva, az Ajánlat-tevő kiszolgálást végző keverőtelepe felé haladva. Ajánlatkérő a Google Maps  
https://www.google.hu/maps/dir/1182+Budapest,+P%C3%A9terhalmi+%C3%BAt+5//@47.4281416,19.1841003,17z/data=!4m9!4m8!
1m5!1m1!1s0x4741c213abdd5399:0x9d20d2a2be7a6644!2m2!1d19.1841003!2d47.4281416!1m0!3e0) segítségével végzett szá-
mításokat fogadja el a megadott távolságok meghatározásánál. 
A telephelytávolság kiszámításának kimutatását az ajánlatban, jelen nyilatkozat mellékle-teként csatolni kell (a Google Maps 
kimutatás kinyomtatva).  

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:

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
foglalt elvárásoknak. Kizáró ok vele szemben nem áll fenn. Az elért pontszám: 1000 pont. 
Értékelés alá vont tartalmi elemek: 
Kiszolgáló keverőtelep és Ajánlatkérő telephelye (Budapest, XVIII. kerület Péterhalmi út 5.) közötti távolság 
(max. 25 km, a 25 km feletti megajánlás érvénytelen)/ : 2,7 
Ajánlati ár (nettó HUF/ m³ ) : 19 050 

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

Kiszolgáló keverőtelep és Ajánlatkérő telephelye (Budapest, XVIII. kerület Péterhalmi út 5.) közötti távolság (max. 25 km, a 25 
km feletti megajánlás érvénytelen)/ : 2,7 
Ajánlati ár (nettó HUF/ m³ ) : 19 050 
Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt elvárásoknak. 
Kizáró ok vele szemben nem áll fenn. Az elért pontszám: 1000 pont.

13795067243Betonpartner Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 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
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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.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár (nettó HUF/ m³ ) : 19 050 
Keretösszeg: 45.000.000 HUF 
 
Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt elvárásoknak. 
Kizáró ok vele szemben nem áll fenn. Az elért pontszám: 1000 pont.

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

A felhívás II.2.5) pontjában foglaltakkal összhangban:  
Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbi értékelési szempont tekinteté-ben meghatároz olyan elvárást, amelynél 
kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem le-het, ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen-
nek 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 burkola-tú úton mért távolság nem haladhatja meg 
a 25 km-t. Ajánlatkérő a 25 km megajánlásra 0 pontot ad, a 25 km feletti megajánlást pedig a termék jellegére tekintettel érvénytelen-
né nyilvánítja. 
Az adattot km-ben kifejezve kell megadni, két tizedesjegy pontossággal. 
Folyatás a VI.1.10. pontban. 
 



EKR001080292020

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2020.11.26 10:34:05 Krille

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

1. Folyatatás az V.2.5. ponthoz: 
Az 1  és 2. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1.ba) pontja szerinti fordított ará-
nyosítás az alábbi képlet szerint:  
 
Az 1  és 2. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:  
P = (Alegkedvezőbb / Avizsgált) x Pmax   
ahol 
P: a vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10  
Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme  
 
 
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok az adott részszempont súlyszámával kerülnek megszorzásra, majd a 
részszempontonkénti súlyozott pontszámokat Ajánlatkérő ajánlatonként összesíti. Ajánlatkérő a számítás során (beleértve a 
részösszegeket is) kettő tizedesjegyre kerekít. A legkedvezőbb ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a 
legmagasabb.  
Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra. 
 
2. Az EKR-ben a FAKSZ ellenjegyzés megtörtént. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Krill Erzsébet, nyilvántartási szám: 
49; Levelezési cím: 1102 Budapest, Hölgy u. 25/b II/3; E-mail: krill.erzsebet@agoraexpert.hu 
 

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:

A Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja szerint jár el, tekintve, hogy a nyílt eljárásban egyetlen ajánlat érkezett. Erre figyelemmel a 
szerződés megkötését illetően nincs szerződéskötési moratórium.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

2020.12.03

2020.12.03
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