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I. szakasz: Ajánlatkérő

www.nessum.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.nessum.huLebonyolító címe:

Internetcím(ek)

Fax:+36 706114591Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.belvar.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.belvar.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

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

Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft.Ajánlatkérő 
neve:

Gyepszőnyeg csere Erzsébet térKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000301482022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft. 13998521241

Nádor Utca 36

Budapet HU110 1051

Fekete József

feket.jozsef@belvar.hu +36 303260948

Nessum Szolgáltató Betéti Társaság 22553025243

Vörösmarty Utca 3/a III. 48.

Budapest HU110 1201

Torma Judit

torma.judit@nessum.hu
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IV. szakasz: Eljárás

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:

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.szakasz: Tárgy

Gyepszőnyeg csere az Erzsébet téren - 4935 m2 - Erzsébet tér II. 
terület lehatárolása mobilkerítéssel ( kerítés elemek kiszállítás, összeszerelése, szétbontása, visszaszállítás ) 400 m 
meglévő leromlott gyep lenyesése átlag 4 cm vtg-ban, géppel és kézzel 197        m3 
talajjavítás - megmaradt termőföld lazítása, tápanyagutánpótlás, komplex műtrágyával, komposzttal kevert föld terítése 2 cm vtg-
ban        99 m3 
gyepszőnyeg terítése        4 935 m2 
kikerült sitt konténerbe rakása, elszállítása lerakóhelyre 197 m3 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Gyepszőnyeg csere Erzsébet tér

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Hamradik rész

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)        26 011 900 HUF 
2. Az előteljesítés vállalt mértéke (naptári nap)        2 naptári nap 
A fentiek alapján ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata szakmai és pénzügyi szempontból megfelelő, 
közbeszerzési és jogi szempontból érvényes. Az ajánlat a rendelkezésre álló fedezet mértékére tekintettel nem megfelelő, 
Ajánlatkérő a szükséges pótfedezetet biztosítja. 

12233410243Tündérkert '97 Kertészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1112 Budapest, 
Zólyom Köz 4

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)

Az 1. részszempont vonatkozásában fordított arányosítás, amelynek értelmében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. 
A 2. részszempont vonatkozásában egyenes arányosítás, amelynek értelmében a legmagasabb érték a legkedvezőbb. 

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:

1001

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

Szöveges értékelés:

10000Tündérkert '97 Kertészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)        26 011 900 HUF 
2. Az előteljesítés vállalt mértéke (naptári nap)        2 naptári nap 
A fentiek alapján ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata szakmai és pénzügyi szempontból megfelelő, 
közbeszerzési és jogi szempontból érvényes. Az ajánlat a rendelkezésre álló fedezet mértékére tekintettel nem megfelelő, 
Ajánlatkérő a szükséges pótfedezetet biztosítja. 

12233410243Tündérkert '97 Kertészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1112 
Budapest, Zólyom Köz 4

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

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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VI.szakasz: Kiegészítő 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:

Nem alkalmazandó (egyetlen ajánlat)

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

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:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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

2022.03.24

2022.03.24
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

Ajánlatkérő ezúton közli az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők nevét és címét: 
Valensis Kft        2473 Vál Kossuth Utca 13.         
ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság        1119 Budapest Andor Utca 47-49. III. em.         
Tündérkert '97 Kertészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság        1112 Budapest Zólyom Köz 4         
S-TÉR Sándor Kertépítészet Tervező, Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság        1091 Budapest Üllői Út 5. III. em. 23.

VI.1.10) További információk:
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