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Ajánlatkérő:
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Teljesítés helye:

Budapest, XI. kerület, Albertfalva, Kondorosi út,
Albert utca, Csurgói út és Rátz László utca

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

Lemon Kert 2013 Kft.
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Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Szabadidő, kultúra és vallás

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK17433
Postai cím: Bocskai út 39-41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kocsis Sándor Károly
Telefon: +36 305129680
E-mail: kocsis.sandor@sport.ujbuda.hu
Fax: +36 12065252
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://sport.ujbuda.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://sport.ujbuda.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
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Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Nonprofit Kft.
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
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Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Kondorosi úton futókör és fitnesz park kialakítása
tekintetében
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45212220-4

II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Budapest, XI. kerület, Albertfalva, Kondorosi út, Albert utca, Csurgói út és Rátz László utca
Kondorosi futópálya és fitnesz park kialakítása
A TERVEZETT FUTÓPÁLYA ÉS FITNESZ PARK KIALAKÍTÁSÁNAK KONCEPCIÓJA
A tervezett futópálya a Kondorosi út, Albert utca, Csurgói út és Rátz László utca övezte
területen, fásított parkban a közösségi kertek körül halad körbe.
Futópálya teljes hossza: 400 fm.
A tervezett - mai követelményeknek megfelelő, fiatalok, idősek és akár mozgássérültek által is
jól használható - kültéri fitnesz pálya egy jelenleg aszfaltozott burkolattal rendelkező helyen
kerülne kialakításra.
A fitnesz park területe: 130 m2.
A park jelenleg aszfalt burkolattal fedett járdákkal, részben gyepes területekkel jellemezhető. A
Kondorosi út, Albert utca, Csurgói út és Rátz László utca övezte területen a közelmúltban
közösségi kert épült: huszonkilenc ágyást és két parcellát alakított ki az Önkormányzat. A
területen új külsőt kapott a régi felhagyott játszótérből megmaradt töredezett aszfalttal fedett
parkrész. A tervezett öntöttgumi futópálya egy része ezt a kertet fogja közre, másik része a park
ligetes területeit tárja fel. A területen új külsőt kapott a régi felhagyott játszótérből megmaradt
töredezett aszfalttal fedett parkrész.
A tervezett öntöttgumi fitnesz park is ezen a felhagyott aszfaltozott területen valósulna meg.
Megközelítése több irányból egyaránt lehetséges. A telepítendő eszközök nem tartalmaznak
súlyokat, sodronyokat és rugókat, kevés rajtuk a mozgó alkatrész. Izomfejlesztő és kardiofitness
gépeket egyaránt tartalmaznak, hogy mindenki megtalálja a maga számára megfelelőt.
A rendelkezésre álló területen 6 db eszközt kerülne elhelyezésre (Fit03_Kert_Kondorosi
FitPark_A4.pdf).
TERVEZETT FITNESZ ESZKÖZÖK:
1., “Air walker” és elliptikus tréner egy tartóoszlopon
2., Lábizom erősítő és evező
3., Hátizom erősítő és mellizom erősítő
4., Húzódzkodó keret + Tolódzkodó keret
5., Nyújtó
6., TRX rúd, 3 méter magas tűzihorganyzott oszlop, 4 oldalon 1 méterenként füllel egyedileg
kialakított, melyre a TRX rudakat be lehet akasztani.
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A fitnesz eszközök beszerzésére a szerződés hatályba lépését követően - a szerződésben
rögzített időtartamon belül - kerül sor.
A munkaterület átadására előreláthatólag csak későbbi időpontban, 2016. március - június
második felében kerül sor, amelynek folytán szükséges a beszerzett fitnesz eszközök és a
futópálya burkolatát képező öntött gumi szerződés szerinti felhasználásáig terjedő időre
történő szakszerű tárolása is.
Az eszközök lapjai, védőtávolsága a mellékletekben kerültek meghatározásra. Az EPDM burkolat
egyenletes felületű és megjelenésű, korszerű öntöttgumi kialakítású. A tervezett öntöttgumi
gumiburkolat 1%-os lejtést kap, hogy a csapadékvíz elvezetés megfelelő legyen rajta, a
szegélyek süllyesztett kialakításúak.
Összes felülete a futópályán 500 m2, a fitnesz park területén 130 m2.
A gumiburkolat beton kerti szegéllyel (100*20*5 cm) lesz körbevéve (külső és belső íven
egyaránt).
A kerti szegélyek összes hossza 800 fm.
A felhasznált anyagok és a tervezett burkolat (tervezett elemek) tanúsítványát, gyártói
nyilatkozatát, biztonsági adatlapját mellékletben csatoltuk.
Öntött gumi burkolat, futópálya részére 500 m2
6 mm EPDM 500 m2
20 mm SBR 500 m2
20mm 2-5 pormentes szintezőréteg 500 m3
100 mm 5-12 pormentes tömörítőréteg 50 m3
200 mm 20/55 pormentes vízelvezető réteg 120 m3
Tömörített altalaj
Öntött gumi burkolat, fitnesz pálya részére 130 m2
7 mm EPDM Öntött gumi burkolat 130 m2
3cm hengerelt aszfalt 130 m2
Z 0-32 dolomit terítése, tömörítése 15 cm vtg-ban 35 m3
10 cm CKT terítése, tömörítése 25 m3
tömörített altalaj
A gumiburkolat alépítményének gépi erővel történő előírt tömörségi foka 98%.
KAPCSOLÓDÓ ELEMEK, MUNKAFOLYAMATOK
A futópálya nyomvonalán történő bontásokkal kapcsolatos részleteket a bontási tervlap
tartalmazza.
Tükörszedés öntöttgumi burkolat részére 500 m3
Meglévő fa kalodázása építkezés idejére 30 db
Fák gallyazása a futókör mellett 35 db
Cserje irtása 60 m3
Aszfalt burkolat bontása 200 m2
öldterület bontása 250 m2
A futópálya nyomvonalán történő bontásokkal kapcsolatos részleteket a bontási tervlap
tartalmazza. (Fit02_Bontas_Kondorosi FitPark_A4.pdf)
Tükörszedés öntöttgumi burkolat részére 130 m2
Gödörásás eszközök alapozáshoz, 6 eszköz részére 6 db
ÜZEMELTETÉSI FELADATOK:
Évente 1x a teljes területen javasolt a burkolat és a felszerelések átvizsgálása, a keletkezett
4

hibák, rongálások javítása, a szükséges karbantartási, festési munkák elvégzése.
A műszaki leírás mellékleteként átadásra kerülő további iratok:
Fehérvári lakótelep Futókör es Fitnesz park ÁTNÉZETI A3.pdf
Fit01_Atnezeti terv_Kondorosi FitPark_A3.pdf
Fit02_Bontas_Kondorosi FitPark_A4.pdf
Fit03_Kert_Kondorosi FitPark_A4.pdf
Fit04_Metszet_Kondorosi FitPark_A4.pdf
T01_Atnezeti terv_Kondorosi futokor_A3.pdf
T02_Bontasi terv_Kondorosi futokor_A3.pdf
T03_KERTTERV_Kondorosi futokor_A1.pdf
T04_Metszet_Kondorosi futokor_A4.pdf
Tervezői nyilatkozat.pdf
Beszerzendő eszközök példálózó bemutatása.pdf
Ajánlatkérő a bemutatott fitnesz eszközökkel technikailag egyenértékű, más gyártó általi
termékeket is elfogad teljesítésként az Ajánlattételi felhívás 7. pontjában rögzítettek szerint.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt,
műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az
azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 33 437 200 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben
nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)
Elnevezés:
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
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Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Budapest, XI. kerület, Albertfalva, Kondorosi út, Albert utca,
Csurgói út és Rátz László utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Budapest, XI. kerület, Albertfalva, Kondorosi út, Albert utca, Csurgói út és Rátz László utca
Kondorosi futópálya és fitnesz park kialakítása
A TERVEZETT FUTÓPÁLYA ÉS FITNESZ PARK KIALAKÍTÁSÁNAK KONCEPCIÓJA
A tervezett futópálya a Kondorosi út, Albert utca, Csurgói út és Rátz László utca övezte
területen, fásított parkban a közösségi kertek körül halad körbe.
Futópálya teljes hossza: 400 fm.
A tervezett - mai követelményeknek megfelelő, fiatalok, idősek és akár mozgássérültek által is
jól használható - kültéri fitnesz pálya egy jelenleg aszfaltozott burkolattal rendelkező helyen
kerülne kialakításra.
A fitnesz park területe: 130 m2.
A park jelenleg aszfalt burkolattal fedett járdákkal, részben gyepes területekkel jellemezhető. A
Kondorosi út, Albert utca, Csurgói út és Rátz László utca övezte területen a közelmúltban
közösségi kert épült: huszonkilenc ágyást és két parcellát alakított ki az Önkormányzat. A
területen új külsőt kapott a régi felhagyott játszótérből megmaradt töredezett aszfalttal fedett
parkrész. A tervezett öntöttgumi futópálya egy része ezt a kertet fogja közre, másik része a park
ligetes területeit tárja fel. A területen új külsőt kapott a régi felhagyott játszótérből megmaradt
töredezett aszfalttal fedett parkrész.
A tervezett öntöttgumi fitnesz park is ezen a felhagyott aszfaltozott területen valósulna meg.
Megközelítése több irányból egyaránt lehetséges. A telepítendő eszközök nem tartalmaznak
súlyokat, sodronyokat és rugókat, kevés rajtuk a mozgó alkatrész. Izomfejlesztő és
kardiofitness gépeket egyaránt tartalmaznak, hogy mindenki megtalálja a maga számára
megfelelőt.
A rendelkezésre álló területen 6 db eszközt kerülne elhelyezésre (Fit03_Kert_Kondorosi
FitPark_A4.pdf).
TERVEZETT FITNESZ ESZKÖZÖK:
1., “Air walker” és elliptikus tréner egy tartóoszlopon
2., Lábizom erősítő és evező
3., Hátizom erősítő és mellizom erősítő
4., Húzódzkodó keret + Tolódzkodó keret
5., Nyújtó
6., TRX rúd, 3 méter magas tűzihorganyzott oszlop, 4 oldalon 1 méterenként füllel egyedileg
kialakított, melyre a TRX rudakat be lehet akasztani.
A fitnesz eszközök beszerzésére a szerződés hatályba lépését követően - a szerződésben
rögzített időtartamon belül - kerül sor.
A munkaterület átadására előreláthatólag csak későbbi időpontban, 2016. március - június
második felében kerül sor, amelynek folytán szükséges a beszerzett fitnesz eszközök és a
futópálya burkolatát képező öntött gumi szerződés szerinti felhasználásáig terjedő időre
történő szakszerű tárolása is.
Az eszközök lapjai, védőtávolsága a mellékletekben kerültek meghatározásra. Az EPDM burkolat
egyenletes felületű és megjelenésű, korszerű öntöttgumi kialakítású. A tervezett öntöttgumi
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gumiburkolat 1%-os lejtést kap, hogy a csapadékvíz elvezetés megfelelő legyen rajta, a
szegélyek süllyesztett kialakításúak.
Összes felülete a futópályán 500 m2, a fitnesz park területén 130 m2.
A gumiburkolat beton kerti szegéllyel (100*20*5 cm) lesz körbevéve (külső és belső íven
egyaránt).
A kerti szegélyek összes hossza 800 fm.
A felhasznált anyagok és a tervezett burkolat (tervezett elemek) tanúsítványát, gyártói
nyilatkozatát, biztonsági adatlapját mellékletben csatoltuk.
Öntött gumi burkolat, futópálya részére 500 m2
6 mm EPDM 500 m2
20 mm SBR 500 m2
20mm 2-5 pormentes szintezőréteg 500 m3
100 mm 5-12 pormentes tömörítőréteg 50 m3
200 mm 20/55 pormentes vízelvezető réteg 120 m3
Tömörített altalaj
Öntött gumi burkolat, fitnesz pálya részére 130 m2
7 mm EPDM Öntött gumi burkolat 130 m2
3cm hengerelt aszfalt 130 m2
Z 0-32 dolomit terítése, tömörítése 15 cm vtg-ban 35 m3
10 cm CKT terítése, tömörítése 25 m3
tömörített altalaj
A gumiburkolat alépítményének gépi erővel történő előírt tömörségi foka 98%.
KAPCSOLÓDÓ ELEMEK, MUNKAFOLYAMATOK
A futópálya nyomvonalán történő bontásokkal kapcsolatos részleteket a bontási tervlap
tartalmazza.
Tükörszedés öntöttgumi burkolat részére 500 m3
Meglévő fa kalodázása építkezés idejére 30 db
Fák gallyazása a futókör mellett 35 db
Cserje irtása 60 m3
Aszfalt burkolat bontása 200 m2
öldterület bontása 250 m2
A futópálya nyomvonalán történő bontásokkal kapcsolatos részleteket a bontási tervlap
tartalmazza. (Fit02_Bontas_Kondorosi FitPark_A4.pdf)
Tükörszedés öntöttgumi burkolat részére 130 m2
Gödörásás eszközök alapozáshoz, 6 eszköz részére 6 db
ÜZEMELTETÉSI FELADATOK:
Évente 1x a teljes területen javasolt a burkolat és a felszerelések átvizsgálása, a keletkezett
hibák, rongálások javítása, a szükséges karbantartási, festési munkák elvégzése.
A műszaki leírás mellékleteként átadásra kerülő további iratok:
Fehérvári lakótelep Futókör es Fitnesz park ÁTNÉZETI A3.pdf
Fit01_Atnezeti terv_Kondorosi FitPark_A3.pdf
Fit02_Bontas_Kondorosi FitPark_A4.pdf
Fit03_Kert_Kondorosi FitPark_A4.pdf
Fit04_Metszet_Kondorosi FitPark_A4.pdf
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T01_Atnezeti terv_Kondorosi futokor_A3.pdf
T02_Bontasi terv_Kondorosi futokor_A3.pdf
T03_KERTTERV_Kondorosi futokor_A1.pdf
T04_Metszet_Kondorosi futokor_A4.pdf
Tervezői nyilatkozat.pdf
Beszerzendő eszközök példálózó bemutatása.pdf
Ajánlatkérő a bemutatott fitnesz eszközökkel technikailag egyenértékű, más gyártó általi
termékeket is elfogad teljesítésként az Ajánlattételi felhívás 7. pontjában rögzítettek szerint.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt,
műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az
azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Késedelmi kötbér (%) 2
2 Hibás teljesítési kötbér (%) 2
3 Meghiúsulási kötbér (%) 2
4 A terület birtokbaadásától számított teljesítési határidő a kivitelezési munkálatok
tekintetében (nap) 2
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 6
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9)
További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
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Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési
rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást
meghirdető felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Kondorosi úton futókör és
fitnesz park kialakítása tekintetében
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
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A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2016/03/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Lemon Kert 2013 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Barkács utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1221
Ország: HU
E-mail: lemonkertkft@gmail.com
Telefon: +36 305769002
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24661221-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 33491000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 33437200
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: öntött
gumiburkolat készítése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Arborer Kft.
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Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Inotai u. 23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14738674-2-43
Hivatalos név: Lemon Kert 2013 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Barkács utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1221
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24661221-2-43
Hivatalos név: Tóthné Kenéz Szilvia egyéni vállalkozó KOMPAN képviselet
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyep utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1223
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 65764235243
Hivatalos név: Izeli József egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Terv utca 45
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 2072
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 50752960233
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2016/02/01 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
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Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/03/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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