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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

Fax:+36 306333643Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://papa.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 89515084Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

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

Pápa Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Játszótér és fitnesz park kivitelezéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001090062020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Pápa Város Önkormányzata EKRSZ_1378298
6

Fő Utca 5.

Pápa HU213 8500

Víg Levente

vig.levente@standarp.hu +36 306333643

StandarP Közbeszerzési Tanácsadó Kft. EKRSZ_6636637
5

Józsefhegyi Utca 28-30., G. ép. I/1.

Budapest HU 1025

Víg Levente

vig.levente@standarp.hu
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V.2 Az eljárás eredménye

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:

2020.10.16

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

Játszótér és fitnesz park kivitelezése a teljesítési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron a II.2.4) pontban és a felhívást 
kiegészítő közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Játszótér és fitnesz park kivitelezése 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://papa.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Harmadik rész XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Alkalmazott értékelési módszer: az 1-2. számú értékelési részszempont vonatkozásában az egyenes arányosítás módszere kerül 
alkalmazásra a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet A.1.ab) pontja 
szerint, a 3.számú értékelési részszempont vonatkozásában a fordított arányosítás módszere kerül alkalmazásra a Közbeszerzési 
Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet A.1.aa) pontja szerint. A Kbt. 77. § (1) 
bekezdésére figyelemmel az 1. és 2. számú értékelési szempont esetében, ahol az előírt minimális elváráson felüli vállalás értékelési 
részszempontként kerül alkalmazásra, a pontszámítás képletébe az „Alegjobb” érték (legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme) helyére 
minden esetben Ajánlatkérő a legkedvezőbbként meghatározott maximális értéket veszi alapul.

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:

1000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

10000Játszókert Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Szöveges értékelés:

8420STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

8716ECHO SPORT Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az eljárást megindító felhívás M.1 pont pontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt 
gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (hónap): 62 
Az előírt kötelező jótállás időtartamán felül vállalt további jótállás időtartama (hónap): 12 
Összesített nettó vállalkozói díj (Ft): 156 914 075 
 
Indokolás: Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek megfelel.

13690807243Játszókert Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Magyarország 1094 Budapest, Tompa Utca 17/a

Az eljárást megindító felhívás M.1 pont pontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt 
gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (hónap): 36 
Az előírt kötelező jótállás időtartamán felül vállalt további jótállás időtartama (hónap): 6 
Összesített nettó vállalkozói díj (Ft): 178 018 742 
Indokolás: Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek megfelel.

25355929443STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1117 Budapest, Gábor 
Dénes (Infopark D épület) Utca 2.

Az eljárást megindító felhívás M.1 pont pontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt 
gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (hónap): 36 
Az előírt kötelező jótállás időtartamán felül vállalt további jótállás időtartama (hónap): 6 
Összesített nettó vállalkozói díj (Ft): 169 866 475 
Indokolás: Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek megfelel.

13295684209ECHO SPORT Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 4030 Debrecen, Szilágyság Utca 18.

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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk



EKR001090062020

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy ajánlattevő a 
hiánypótlási felhívásban foglaltakat az előírt határidőre nem teljesítette, illetőleg figyelemmel a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) 
pontjára, a felolvasólapon feltüntetett, szakemberre vonatkozó adat altámasztását ajánlattevő elmulasztotta. 
 
Ajánlattevő által megjelölt felelős műszaki vezető szakember kapacitást nyújtó szervezetként történő bevonásáról nyilatkozott. 
Az ajánlat nem tartalmazza a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti kötelezettségvállaló nyilatkozatot. 
 
Az 1. számú értékelési szempont esetében megjelölt szakember felolvasólapon feltüntetett és az ajánlatban a szakemberre 
vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között a szakmai tapasztalat időtartama tekintetében az alábbi ellentmondás van: a 
többlettapasztalat felolvasólapon megadott időtartamához (45 hónap) képest a szakmai önéletrajz alapján mindössze 6 hónap 
állapítható meg, figyelemmel arra, hogy kizárólag 2020. májusától megjelölt szakmai tapasztalat tárgya  feleltethető meg az 
előírt építésvezetői, építésirányítói, művezetői szakmai tapasztalatnak.  

23965412205KrafBau-Stahl Korlátolt Felelőségű Társaság, Magyarország 3580 Tiszaújváros, Örösi Út 2

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:

Összesített nettó vállalkozói díj (Ft): 156 914 075 
Indokolás: Ajánlattevő érvényes és a legjobb ár-értékű ajánlatot nyújtotta be.

13690807243Játszókert Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Magyarország 1094 Budapest, Tompa Utca 17/a

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:

Szegélyek és támfalak építése, alépítményi és burkolatépítési munkák

nem ismert



EKR001090062020

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.11.17Lejárata:2020.11.12Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

2020.11.12

2020.11.12
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