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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)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Teleki úton multifunkcionális pálya kialakítása tekintetében
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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:
Vállalkozási szerződés a Teleki úton multifunkcionális pálya kialakítása tekintetében
Helyszín: Budapest, XI. kerület Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Udvari sportpálya
fejlesztés
AZ ISKOLA UDVARÁNAK JELENLEGI ÁLLAPOTA
A tervezési terület a XI. kerületben, rendezett városi környezetben helyezkedik el, közvetlenül a
Napraforgó óvoda mellett, a Bikszádi u. 61-63 szám alatt.
A KVSZ: szerinti besorolása: I-XI/K, helyrajzi száma: 3261/28.
A terület jelenlegi használata:
Ezt az udvart az iskolai sportolás mellett közös rendezvények pl. évnyitó megtartására is
használják. A mindennapos testnevelésórák miatt, egyidőben akár több osztály is tartózkodik
itt. Az udvarban több területen ki van alakítva sportolásra alkalmas terület (röplabdapálya,
nekifutó pályával rendelkező távolugró gödör).
A labdarúgó pálya jelenlegi állapota:
A kispályás futball részére kialakított terület jelenleg zöld színű polietilén monofil szálból
készült mesterséges gyep, úgynevezett műfű. Állapota leromlott, balesetveszélyes. A pálya két
végén elhelyezett focikapu hálója szintén elöregedett, szakadt rossz állapotú. A futballpálya
rövidebb oldalán (sarkán) 1 rosszul elhelyezett kosárpalánk van, áthelyezése szükséges. A
műfüves pálya épület felőli hosszanti oldalán 60*60 cm méretű csatornafedél lóg be a
játéktérbe a helyszínrajzon és a fotókon látható módon a betonszegélyt megszakítva. A jelenlegi
betonszegély mind a négy oldalon elbontásra kerül. A műfüves pályát szilárd burkolatok
szegélyezik (beton járólap, aszfalt, gyeprács).
A TERVEZÉSI KONCEPCIÓ
A meglévő leromlott állapotú műfüves pálya burkolata elbontásra kerül
alépítménnyel együtt. Helyébe új, jó minőségű korszerű, egységes felületű öntöttgumi burkolat
kerül.
A tervezett pálya összes területe 22*44 méter, a helyszínrajzon megjelölt 20*40 méteres
tervezett játéktérrel. Az új öntöttgumi teljes felülete mindösszesen 968 m2. Ezen felül új kapuk,
és labdafogó háló telepítését kerül kialakításra, a meglévő rossz állapotú kapuk, és labdafogó
rács elbontásával.
BONTÁSI MUNKÁK
A jelenlegi műfüves pálya (22 *45 m) elbontása, zúzottköves alépítményével együtt elbontásra
kerül. A pályát oldalról határoló, enyhén domború felületű beton szegélykő elbontása
szükséges, helyébe sík felületű elemek kerülnek elhelyezésre.
A rossz állapotú 2 kapu, valamint a fém szerkezetű labdafogó háló szintén elbontásra kerül. A
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pálya oldalvonalába eső 2 db akna-fedlap (lásd melléklet szerinti fotódokumentációt:
TENDER_teleki_blanka_alt_isk_01_10.pdf) és 1 db vízgyűjtő fedlapot át kell helyezni. A bontás
során kikerülő térköveket a helyszínen kell deponálni és visszahelyezése is a kivitelező
feladata.
A rosszul elhelyezett kosárpalánk elbontása és áthelyezése szükséges a terv szerinti helyre. A
pálya körül min 1 m széles járda helyreállítására és Ny-i alapvonal mögött 22 m-en új beton
térkő járda építésére is sor kerül.
A kivitelezési munkák során biztosítani kell a terület ideiglenes lezárását.
ÉPÍTÉSI MUNKÁK
Sportpálya:
A tervezett öntöttgumi pálya teljes egészében a meglévő pálya helyén lesz.
A pálya elsősorban kispályás focizásra alkalmas, de a középvonalra merőlegesen kosárpályát is
kialakítottunk 1 db palánkkal. Ez a kosárlabdapálya a korábban rosszul elhelyezett palánk
áthelyezésével jön létre.
A tervezett pálya burkolata jó minőségű, egyenletes felületű öntött gumi. A burkolat kialakítását
az alábbi módon kell elkészíteni:
- 13 mm EPDM vörös színű öntött gumi
- 15 cm C16 beton, 6-os ponthegesztett vashálóval kialakítva
- 10 cm Z020-as egyszer tömörített zúzottkő alap, fagyvédő réteg
- 0,5 % lejtéssel ellátott tömörített altalaj.
A pályaszerkezet kialakítása az alábbiak szerint történik meg:
1. Előre gyártott (100 * 20 * 5 cm) kerti szegély építése, a tükörrel határolt
felület külső szélein C-12 FN betongerendába rakva.
2. Szűrő/alapréteg 30-60 mm-es frakciójú fagyálló, agyagmentes vízáteresztő
hordozóréteg átlagosan 10 cm vastagságban, TRg 85 %-ra tömörítve
(deponált zúzottkő felhasználásával).
3. C16 beton, 6-os ponthegesztett vashálóval kialakítva, 15cm vastagságban.
4. EPDM vörös színű öntött gumi felhordása, 13 mm vastagságban.
Az öntöttgumi pálya teljes területe: 968 m2.
Az öntöttgumi burkolat beton kerti szegéllyel (100 *25*5 cm) lesz körbevéve, melynek a teteje,
vele egy szintben, tehát süllyesztve lesz kialakítva. A szilárd burkolatok és az esésvédelmi
gumiburkolatok tehát egy szintben helyezkednek el.
A beton kerti szegély:
A pályát három oldalról szegélyezi, 1 hosszanti és két rövid oldala irányából,
azaz 88 fm hosszon, a másik hosszanti oldalon vízelvezetés céljából folyóka lesz kialakítva (ld.
TENDER_teleki_blanka_alt_isk_01_10.pdf).
Felületképzés:
A felületi réteg poliuretán burkolat rugalmas, illesztett, vízáteresztő, “in situ” felhordható
(közvetlenül az építési helyszínen). A burkolat vastagsága 13 mm EPDM vörös színben. A
gumiburkolat alépítményének gépi erővel történő előírt tömörségi foka 98%. A kialakított
burkolat 1%-os lejtést kap, hogy a csapadékvíz elvezetés megfelelő legyen rajta.
A burkolati jeleket utólag festik fel. Felfestés futballhoz 2 térfélhez, szembenálló
kapuelrendezéshez, valamint 1 kosárlabda pályához szükséges a tervlapon rajzoltak szerint.
Eszközök:
A futballhoz és kosárlabdához egyaránt felszerelik a pályákat, melyhez 2 db új futballkapu és
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1db kosárlabdapalánk (áthelyezett) telepítésére van lehetőség, ez utóbbi áthelyezéssel. A
tervezett eszközök elhelyezése a tervek szerint történik.
Vízelvezetés:
A sportpálya gumiburkolatának iskola felőli hosszanti oldalán (44 fm) Hauraton folyóka
beépítését javasoljuk a víz megfelelő elvezetéséhez. A tervezett előregyártott folyóka megfelelő
lejtése biztosítja az optimális tisztulást. A folyóka elem nagy szilárdságú, vízzáró szerkezetű,
rácsrögzítése üzembiztos. Gyárilag kialakított ágyazó füleinek köszönhetően - hosszútávon
stabil a folyóka rögzítése. Elemcsatlakozásai elmozdulás mentesek. Az elvezetett vizet a
meglévő csatornarendszerre kötik.
Labdafogó háló:
A tervezett sportpálya rövid oldalainak teljes hosszán labdafogó oszlopok és háló megépítése
szükséges, melynek magassága 6 méter. Felszerelése fölül pántolva, széleken andrásolással
merevítve. A labdafogó háló tartóoszlop föld feletti magassága 5 méter, bebetonozandó rész 1
méter beton alap mérete: 40*40*100cm. A labdafogó tartóoszlopokból 8 db-ot telepítünk a
pálya rövidebb oldalának hosszán. A labdafogó háló nagy szilárdságú színes polipropilén,
csomózott (10 cm*10 cm, kb. 8mm átmérőjű) UV stabilizált védőháló.
Aknafedők:
Az építési munkálatok során három aknafedél áthelyezése szükséges (ld. képen) melyek a pálya
területére esnek.
Térburkolat:
Ehhez 20*10 cm-es szürke előregyártott 6cm vastag Leier Piazza szürke színű térkőburkolat
alkalmazása szükséges a pálya körül.
A tervezett burkolat 6 cm vastagságú, és mindösszesen 22 m2, szegély hossza 24fm.
A rétegrend a térkő számára az alábbi:
1. 6 cm vastag térkő járólap (Leier Piazza 20 x 10 cm) homok ágyazaton
2. 12 cm vtg. C12/15-24/FN betonalap
3. 15 cm vtg homokos kavics alépítmény
4. tömörített altalaj
A kialakított burkolat 2%-os lejtést kap, hogy a csapadékvíz elvezetés megfelelő legyen rajta. A
térkő burkolat alépítményének gépi erővel történő előírt tömörségi foka 95%.

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.
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)
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Érték: 26924416 (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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Budapest, XI. kerület Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola
Udvari sportpálya fejlesztés
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a Teleki úton multifunkcionális pálya kialakítása tekintetében
Helyszín: Budapest, XI. kerület Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Udvari sportpálya
fejlesztés
AZ ISKOLA UDVARÁNAK JELENLEGI ÁLLAPOTA
A tervezési terület a XI. kerületben, rendezett városi környezetben helyezkedik el, közvetlenül a
Napraforgó óvoda mellett, a Bikszádi u. 61-63 szám alatt.
A KVSZ: szerinti besorolása: I-XI/K, helyrajzi száma: 3261/28.
A terület jelenlegi használata:
Ezt az udvart az iskolai sportolás mellett közös rendezvények pl. évnyitó megtartására is
használják. A mindennapos testnevelésórák miatt, egyidőben akár több osztály is tartózkodik
itt. Az udvarban több területen ki van alakítva sportolásra alkalmas terület (röplabdapálya,
nekifutó pályával rendelkező távolugró gödör).
A labdarúgó pálya jelenlegi állapota:
A kispályás futball részére kialakított terület jelenleg zöld színű polietilén monofil szálból
készült mesterséges gyep, úgynevezett műfű. Állapota leromlott, balesetveszélyes. A pálya két
végén elhelyezett focikapu hálója szintén elöregedett, szakadt rossz állapotú. A futballpálya
rövidebb oldalán (sarkán) 1 rosszul elhelyezett kosárpalánk van, áthelyezése szükséges. A
műfüves pálya épület felőli hosszanti oldalán 60*60 cm méretű csatornafedél lóg be a
játéktérbe a helyszínrajzon és a fotókon látható módon a betonszegélyt megszakítva. A
jelenlegi betonszegély mind a négy oldalon elbontásra kerül. A műfüves pályát szilárd
burkolatok szegélyezik (beton járólap, aszfalt, gyeprács).
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A TERVEZÉSI KONCEPCIÓ
A meglévő leromlott állapotú műfüves pálya burkolata elbontásra kerül
alépítménnyel együtt. Helyébe új, jó minőségű korszerű, egységes felületű öntöttgumi burkolat
kerül.
A tervezett pálya összes területe 22*44 méter, a helyszínrajzon megjelölt 20*40 méteres
tervezett játéktérrel. Az új öntöttgumi teljes felülete mindösszesen 968 m2. Ezen felül új kapuk,
és labdafogó háló telepítését kerül kialakításra, a meglévő rossz állapotú kapuk, és labdafogó
rács elbontásával.
BONTÁSI MUNKÁK
A jelenlegi műfüves pálya (22 *45 m) elbontása, zúzottköves alépítményével együtt elbontásra
kerül. A pályát oldalról határoló, enyhén domború felületű beton szegélykő elbontása
szükséges, helyébe sík felületű elemek kerülnek elhelyezésre.
A rossz állapotú 2 kapu, valamint a fém szerkezetű labdafogó háló szintén elbontásra kerül. A
pálya oldalvonalába eső 2 db akna-fedlap (lásd melléklet szerinti fotódokumentációt:
TENDER_teleki_blanka_alt_isk_01_10.pdf) és 1 db vízgyűjtő fedlapot át kell helyezni. A bontás
során kikerülő térköveket a helyszínen kell deponálni és visszahelyezése is a kivitelező
feladata.
A rosszul elhelyezett kosárpalánk elbontása és áthelyezése szükséges a terv szerinti helyre. A
pálya körül min 1 m széles járda helyreállítására és Ny-i alapvonal mögött 22 m-en új beton
térkő járda építésére is sor kerül.
A kivitelezési munkák során biztosítani kell a terület ideiglenes lezárását.
ÉPÍTÉSI MUNKÁK
Sportpálya:
A tervezett öntöttgumi pálya teljes egészében a meglévő pálya helyén lesz.
A pálya elsősorban kispályás focizásra alkalmas, de a középvonalra merőlegesen kosárpályát is
kialakítottunk 1 db palánkkal. Ez a kosárlabdapálya a korábban rosszul elhelyezett palánk
áthelyezésével jön létre.
A tervezett pálya burkolata jó minőségű, egyenletes felületű öntött gumi. A burkolat
kialakítását az alábbi módon kell elkészíteni:
- 13 mm EPDM vörös színű öntött gumi
- 15 cm C16 beton, 6-os ponthegesztett vashálóval kialakítva
- 10 cm Z020-as egyszer tömörített zúzottkő alap, fagyvédő réteg
- 0,5 % lejtéssel ellátott tömörített altalaj.
A pályaszerkezet kialakítása az alábbiak szerint történik meg:
1. Előre gyártott (100 * 20 * 5 cm) kerti szegély építése, a tükörrel határolt
felület külső szélein C-12 FN betongerendába rakva.
2. Szűrő/alapréteg 30-60 mm-es frakciójú fagyálló, agyagmentes vízáteresztő
hordozóréteg átlagosan 10 cm vastagságban, TRg 85 %-ra tömörítve
(deponált zúzottkő felhasználásával).
3. C16 beton, 6-os ponthegesztett vashálóval kialakítva, 15cm vastagságban.
4. EPDM vörös színű öntött gumi felhordása, 13 mm vastagságban.
Az öntöttgumi pálya teljes területe: 968 m2.
Az öntöttgumi burkolat beton kerti szegéllyel (100 *25*5 cm) lesz körbevéve, melynek a teteje,
vele egy szintben, tehát süllyesztve lesz kialakítva. A szilárd burkolatok és az esésvédelmi
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gumiburkolatok tehát egy szintben helyezkednek el.
A beton kerti szegély:
A pályát három oldalról szegélyezi, 1 hosszanti és két rövid oldala irányából,
azaz 88 fm hosszon, a másik hosszanti oldalon vízelvezetés céljából folyóka lesz kialakítva (ld.
TENDER_teleki_blanka_alt_isk_01_10.pdf).
Felületképzés:
A felületi réteg poliuretán burkolat rugalmas, illesztett, vízáteresztő, “in situ” felhordható
(közvetlenül az építési helyszínen). A burkolat vastagsága 13 mm EPDM vörös színben. A
gumiburkolat alépítményének gépi erővel történő előírt tömörségi foka 98%. A kialakított
burkolat 1%-os lejtést kap, hogy a csapadékvíz elvezetés megfelelő legyen rajta.
A burkolati jeleket utólag festik fel. Felfestés futballhoz 2 térfélhez, szembenálló
kapuelrendezéshez, valamint 1 kosárlabda pályához szükséges a tervlapon rajzoltak szerint.
Eszközök:
A futballhoz és kosárlabdához egyaránt felszerelik a pályákat, melyhez 2 db új futballkapu és
1db kosárlabdapalánk (áthelyezett) telepítésére van lehetőség, ez utóbbi áthelyezéssel. A
tervezett eszközök elhelyezése a tervek szerint történik.
Vízelvezetés:
A sportpálya gumiburkolatának iskola felőli hosszanti oldalán (44 fm) Hauraton folyóka
beépítését javasoljuk a víz megfelelő elvezetéséhez. A tervezett előregyártott folyóka
megfelelő lejtése biztosítja az optimális tisztulást. A folyóka elem nagy szilárdságú, vízzáró
szerkezetű, rácsrögzítése üzembiztos. Gyárilag kialakított ágyazó füleinek köszönhetően hosszútávon stabil a folyóka rögzítése. Elemcsatlakozásai elmozdulás mentesek. Az elvezetett
vizet a meglévő csatornarendszerre kötik.
Labdafogó háló:
A tervezett sportpálya rövid oldalainak teljes hosszán labdafogó oszlopok és háló megépítése
szükséges, melynek magassága 6 méter. Felszerelése fölül pántolva, széleken andrásolással
merevítve. A labdafogó háló tartóoszlop föld feletti magassága 5 méter, bebetonozandó rész 1
méter beton alap mérete: 40*40*100cm. A labdafogó tartóoszlopokból 8 db-ot telepítünk a
pálya rövidebb oldalának hosszán. A labdafogó háló nagy szilárdságú színes polipropilén,
csomózott (10 cm*10 cm, kb. 8mm átmérőjű) UV stabilizált védőháló.
Aknafedők:
Az építési munkálatok során három aknafedél áthelyezése szükséges (ld. képen) melyek a pálya
területére esnek.
Térburkolat:
Ehhez 20*10 cm-es szürke előregyártott 6cm vastag Leier Piazza szürke színű térkőburkolat
alkalmazása szükséges a pálya körül.
A tervezett burkolat 6 cm vastagságú, és mindösszesen 22 m2, szegély hossza 24fm.
A rétegrend a térkő számára az alábbi:
1. 6 cm vastag térkő járólap (Leier Piazza 20 x 10 cm) homok ágyazaton
2. 12 cm vtg. C12/15-24/FN betonalap
3. 15 cm vtg homokos kavics alépítmény
4. tömörített altalaj
A kialakított burkolat 2%-os lejtést kap, hogy a csapadékvíz elvezetés megfelelő legyen rajta. A
térkő burkolat alépítményének gépi erővel történő előírt tömörségi foka 95%.
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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.
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 (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)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
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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 Teleki úton multifunkcionális
pálya kialakítása tekintetében
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
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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: Arborer Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Inotai u. 23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail: arborer.kft@gmail.com
Telefon: +36 209825279
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14738674-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26926300
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26924416
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)
(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
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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 építése
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.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Inotai u. 23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
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Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14738674-2-43
Hivatalos név: Izeli József egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Terv utca 45.
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 2072
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 50752960233
Hivatalos név: DeerGarden Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lomb utca 35/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23930685-2-41
Hivatalos név: Olio Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Keleti Károly utca 31/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13774635-2-41
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:
2016/02/02 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
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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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