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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

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvoda udvaraRész száma, elnevezése:

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:

228A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 227-556622A 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

Óvodai udvarok megújításához kapcsolódó új udvari játszóeszközök telepítése és egyéb építési munkák elvégzése a TOP-6.2.1-16-SF1-
2017-00003 számú projekt keretein belül. A munkálatok között van a meglévő játszóeszközök javítása mellett újak beszerzése és 
telepítése, valamint elavult eszközök elbontása is, így a régi, elégtelen műszaki állapotú eszközök lebontása után tereprendezés, és 
egyéb építészeti munkálatok is ütemezésre kerültek. Az Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája és a Hosszúsétatéri Óvoda udvarán 
multifunkcionális műfüves pálya is megépítésre kerül. A kivitelezéssel érintett óvodák az alábbiak: Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai 
Tagóvoda Árpád Úti Óvoda Ligetsori Óvoda Napsugár Óvoda Szivárvány Óvoda Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvoda Hosszúsétatéri 
Óvoda A teljes mennyiségeket a felhívás II.2.4) pontjai tartalmazzák az 1000 karakter korlátra tekintettel.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második rész, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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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:

Nettó ajánlati ár (HUF-ban): 40.898.543,- Ft. Ajánlattevő ajánlati kötöttséggel terhelt érvényes ajánlata tekinthető a 
legalacsonyabbnak.

14759996243ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1119 Budapest, 
Andor Utca 47-49. III. em.

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)

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:

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

Szöveges értékelés:

ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata az 1. rész: (Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvoda udvara) vonatkozásában az ajánlati felhívásban és az 
ajánlati dokumentációban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek mindenben megfelelt. Nettó ajánlati ár (HUF-ban): 
40.898.543,- Ft

14759996243ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1119 
Budapest, Andor Utca 47-49. III. em.

bontási munkák, burkolatépítés, eszközök beszerzése, eszközök telepítése, eszközök minősítése.

Ajánlattételkor még nem ismertek
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14759996243ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1119 
Budapest, Andor Utca 47-49. III. em.

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

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - Árpád Úti Óvoda udvaraRész száma, elnevezése:

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

Kenéz Szilvia E.V. Kompan Képviselet (székhelye: 1223 Budapest, Gyep tér 2.) Ajánlattevő ajánlata az 1-5. részek (1. rész Tolnai 
Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvoda udvara; 2. rész Árpád Úti Óvoda udvara; 3. rész Ligetsori Óvoda udvara; 4. rész Napsugár 
Óvoda udvara; 5. rész Szivárvány Óvoda udvara) vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel 
egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. Indok: Ajánlattevő szakmai 
ajánlatában megajánlott eszközök nem felelnek meg az előírt méret minimumkövetelményeknek, mely hiányosságok a Kbt. 71. § 
(8) bekezdés rendelkezései alapján nem pótolhatók. Meg nem felelt eszközök részletezése, és okai: 1. rész Tolnai Utcai Óvoda 
Sziget Utcai Tagóvoda udvara Multifunkciós vár I Eszköz méretei 326*381*307cm, mely nagyobb, mint a kiírásban szereplő 
tervezett 195*425*398 cm (+-5cm) méret. Védőburkolat 42m2, mely nagyobb, mint a kiírásban szereplő tervezett 34m2. 
Multifunkciós vár II Eszköz méretei 121*240*212cm nem felel meg a kiírásban szereplő tervezett eszköz méreteinek, mely 516 *
464*345cm (+-5cm). Esésmagasság 212cm, mely nagyobb, a kiírásban szereplő tervezett eszköz esésmagasságánál, mely 100-
150cm. A háromszög alakú 40,100 és 150cm magasságban elhelyezkedő játszószinteket a megajánlott eszköz nem tartalmazza. 
Rezgőhidat a megajánlott játszóeszköz nem tartalmaz. A megajánlott eszköz nem tartalmazza a játszóoszlopokra tervezett falevél
mintájú és formájú árnyékolókat. Mászótorony I Eszköz méretei 2350*880*1000mm, mely nagyobb, mint a kiírásban szereplő 
tervezett 1270*1270*1950mm. A kért funkciókat maradéktalanul nem tartalmazza, hiányzik a mászóháló, kígyórúd, nyújtórúd. 
Asztal paddal Eszköz méretei 129*200*76cm, mely nagyobb, mint a kiírásban szereplő tervezett 115*100*55cm. Esésmagasság 
76cm, mely nagyobb, mint a kiírásban szereplő tervezett 55cm. Fészekhinta Eszköz méretei 2250*2370*2740 mm nem felel meg 
a kiírásban szereplő tervezett méreteknek 3000*2700*2305mm. Esésmagasság 1340mm, mely nagyobb, mint a kiírásban 
szereplő tervezett 1270mm.

65764235243Kenéz Szilvia E.V. Kompan Képviselet, Magyarország 1223 Budapest, Gyep Tér 2

Az Isoconstruct Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Budai út 30.) Ajánlattevő ajánlata az 1.-2. 
részek (1. rész Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvoda udvara; 2. rész Árpád Úti Óvoda udvara) vonatkozásában a Kbt. 73. § (
1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt 
formai követelményeit. Indok: Ajánlattevő szakmai ajánlatában megajánlott eszközök nem felelnek meg az előírt méret 
minimumkövetelményeknek, mely hiányosságok a Kbt. 71. § (8) bekezdés rendelkezései alapján nem pótolhatók. Meg nem felelt 
eszközök részletezése, és okai: 1. rész Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvoda udvara Multifunkciós vár I Játszóeszköz 
méretei 242*720*340cm, mely nagyobb, mint a kiírásban szereplő tervezett méretek 195*425*398 cm (+-5cm). Esésmagasság 
200cm, mely nagyobb, mint a kiírásban szereplő tervezett max. 150cm. Védőburkolat területe 54,4m2, mely nagyobb, mint a 
kiírásban szereplő tervezett 34m2. Csúszda beülési magassága 120cm, mely kisebb, mint a kiírásban szereplő tervezett 150cm. 
Multifunkciós vár II Játszóeszköz méretei 330*480*340cm, mely nem felel meg a kiírásban szereplő tervezett 
mérettartományoknak 516*464*345 (+-5cm). Esésmagasság 190cm, mely nagyobb, mint a kiírásban szereplő tervezett 100-
150cm. Védőburkolat területe 57,5m2, mely nagyobb, mint a kiírásban szereplő tervezett 46m2. A háromszög alakú 40,100 és 
150cm magasságban elhelyezkedő játszószinteket a megajánlott eszköz nem tartalmazza. Rezgőhidat a megajánlott játszóeszköz 
nem tartalmaz. A megajánlott eszköz nem tartalmazza a játszóoszlopokra tervezett falevél mintájú és formájú árnyékolókat. 
Homokozó Játszóeszköz méretei 300*300*27cm, mely nagyobb, mint a kiírásban szereplő tervezett 271*271*30 (+-5cm). 
védőburkolat területe 27m2, mely nagyobb, mint a kiírásban szereplő tervezett 25m2. Árnyékoló Az árnyékolóra nem érkezett 
ajánlat, nem tartalmaz műszaki paramétereket, így műszaki szakmailag nem beazonosítható, ezért nem fogadható el. Asztal 
paddal Ülőfelület mérete: 150 cm x 32 cm; asztal mérete: 150 cm x 53,5 cm; ülőfelület magassága: 45 cm; asztal magassága: 80 
cm, nem felel meg a kiírásban szereplő tervezett méreteknek, mely szerint az eszköz méretei 115*100*55cm. Esésmagasság 
80cm, mely nagyobb, mint a kiírásban szereplő tervezett 55cm.

25287189207Isoconstruct Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8000 Székesfehérvár, Budai Út 30

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Igen
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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:

Nettó ajánlati ár (HUF-ban): 23.449.079,- Ft. Ajánlattevő ajánlati kötöttséggel terhelt érvényes ajánlata tekinthető a 
legalacsonyabbnak.

14759996243ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1119 Budapest, 
Andor Utca 47-49. III. em.

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)

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:

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

Szöveges értékelés:

ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata a 2. rész: (Árpád Úti Óvoda udvara) vonatkozásában az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban, 
valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek mindenben megfelelt. Nettó ajánlati ár (HUF-ban): 23.449.079,- Ft

bontási munkák, burkolatépítés, eszközök beszerzése, eszközök telepítése, eszközök minősítése.

Ajánlattételkor még nem ismertek
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata a 3. rész: (Ligetsori Óvoda udvara) vonatkozásában az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban, 
valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek mindenben megfelelt. Nettó ajánlati ár (HUF-ban): 30.399.210,- Ft

14759996243ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1119 
Budapest, Andor Utca 47-49. III. em.

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

3A szerződés száma:

3 - Ligetsori Óvoda udvaraRész száma, elnevezése:

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

Kenéz Szilvia E.V. Kompan Képviselet (székhelye: 1223 Budapest, Gyep tér 2.) Ajánlattevő ajánlata az 1-5. részek (1. rész Tolnai 
Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvoda udvara; 2. rész Árpád Úti Óvoda udvara; 3. rész Ligetsori Óvoda udvara; 4. rész Napsugár 
Óvoda udvara; 5. rész Szivárvány Óvoda udvara) vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel 
egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. Indok: Ajánlattevő szakmai 
ajánlatában megajánlott eszközök nem felelnek meg az előírt méret minimumkövetelményeknek, mely hiányosságok a Kbt. 71. § 
(8) bekezdés rendelkezései alapján nem pótolhatók. Meg nem felelt eszközök részletezése, és okai: 2. rész Árpád Úti Óvoda 
udvara Asztal paddal Eszköz méretei 129*200*76cm, mely nagyobb, mint a kiírásban szereplő tervezett 115*100*55cm. 
Esésmagasság 76cm, mely nagyobb, mint a kiírásban szereplő tervezett 55cm. Babaház Eszköz méretei 1420*1510*38mm nem 
felel meg a kiírásban szereplő tervezett eszköz méreteinek, mely 1270*1270*2220mm. Az eszköz maradéktalanul nem tudja a 
kiírásban szereplő tervezett funkciókat pl. OXO hengerek. Csúszda Eszköz méretei 65*303*198cm nem felel meg a kiírásban 
szereplő tervezett eszköz méreteinek, mely 180*227*64cm. Esésmagasság 120cm, mely nagyobb, mint a kiírásban szereplő 
tervezett max. 100cm. Kerti pavilon A megajánlott eszköz 6 szögletű, a kért eszköz 8 szögletű pavilon, mely így a kiírásnak nem 
felel meg. Őrtorony Eszköz méretei 1730*3290*2320mm, mely nagyobb, mint a kiírásban szereplő tervezett 1270*1270*3400cm(
+-5cm). A megajánlott eszköz nem tudja maradéktalanul a kiírásban szereplő tervezett funkciókat, mászóháló és nyújtórúd 
hiányzik. Rezgőhíd Eszköz méretei 85*394cm nem felel meg a kiírásban szereplő tervezett eszköz méreteinek, mely 3980/1540/
2180mm (+-5cm).

65764235243Kenéz Szilvia E.V. Kompan Képviselet, Magyarország 1223 Budapest, Gyep Tér 2

Az Isoconstruct Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Budai út 30.) Ajánlattevő ajánlata az 1.-2. 
részek (1. rész Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvoda udvara; 2. rész Árpád Úti Óvoda udvara) vonatkozásában a Kbt. 73. § (
1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt 
formai követelményeit. Indok: Ajánlattevő szakmai ajánlatában megajánlott eszközök nem felelnek meg az előírt méret 
minimumkövetelményeknek, mely hiányosságok a Kbt. 71. § (8) bekezdés rendelkezései alapján nem pótolhatók. Meg nem felelt 
eszközök részletezése, és okai: 2. rész Árpád Úti Óvoda udvara Asztal paddal Ülőfelület mérete: 150 cm x 32 cm; asztal mérete: 
150 cm x 53,5 cm; ülőfelület magassága: 45 cm; asztal magassága: 80 cm, nem felel meg a kiírásban szereplő tervezett 
méreteknek, mely szerint az eszköz méretei 115*100*55cm. Esésmagasság 80cm, mely nagyobb, mint a kiírásban szereplő 
tervezett 55cm. Csúszda Eszköz méretei 330*350*305cm, mely nagyobb, mint a kiírásban szereplő tervezett 180*227*64cm. A 
megajánlott eszköz nem tartalmazza a kért mászólétrát. Homokozó Játszóeszköz méretei 300*300*27cm, mely nagyobb, mint a 
kiírásban szereplő tervezett 271*271*30 (+-5cm). Védőburkolat területe 27m2, mely nagyobb, mint a kiírásban szereplő 
tervezett 25m2. Kerti pavilon Nem tartalmaz műszaki paramétereket, a megajánlásra szánt eszköz nem beazonosítható, nem 
elfogadható. Őrtorony Eszköz méretei 1250*3380*3400mm, mely nagyobb, mint a kiírásban szereplő tervezett 1270*1270*
3400mm. Esésmagasság 1900mm, mely nagyobb, mint a kiírásban szereplő tervezett 1200mm. Rezgőhíd Eszköz méretei 2350*
880*1000mm nem felel meg a kiírásban szereplő tervezett méreteknek, mely 3980*1540*2180mm. Esésmagasság 1500mm, mely
nagyobb, mint a kiírásban szereplő tervezett max. 1200mm.

25287189207Isoconstruct Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8000 Székesfehérvár, Budai Út 30

Igen
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Kenéz Szilvia E.V. Kompan Képviselet (székhelye: 1223 Budapest, Gyep tér 2.) Ajánlattevő ajánlata az 1-5. részek (1. rész Tolnai 
Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvoda udvara; 2. rész Árpád Úti Óvoda udvara; 3. rész Ligetsori Óvoda udvara; 4. rész Napsugár 
Óvoda udvara; 5. rész Szivárvány Óvoda udvara) vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel 
egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. Indok: Ajánlattevő szakmai 
ajánlatában megajánlott eszközök nem felelnek meg az előírt méret minimumkövetelményeknek, mely hiányosságok a Kbt. 71. § 
(8) bekezdés rendelkezései alapján nem pótolhatók. Meg nem felelt eszközök részletezése, és okai: 3. rész Ligetsori Óvoda 

65764235243Kenéz Szilvia E.V. Kompan Képviselet, Magyarország 1223 Budapest, Gyep Tér 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:

Nettó ajánlati ár (HUF-ban): 30.399.210,- Ft. Ajánlattevő ajánlati kötöttséggel terhelt érvényes ajánlata tekinthető a 
legalacsonyabbnak.

14759996243ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1119 Budapest, 
Andor Utca 47-49. III. em.

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)

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:

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

Szöveges értékelés:

ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

bontási munkák, burkolatépítés, eszközök beszerzése, eszközök telepítése, eszközök minősítése.

Ajánlattételkor még nem ismertek
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14759996243ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1119 Budapest, 
Andor Utca 47-49. III. em.

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)

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:

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

Szöveges értékelés:

ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata a 4. rész: (Napsugár Óvoda udvara) vonatkozásában az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban, 
valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek mindenben megfelelt. Nettó ajánlati ár (HUF-ban): 23.447.853,- Ft

14759996243ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1119 
Budapest, Andor Utca 47-49. III. em.

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

4A szerződés száma:

4 - Napsugár Óvoda udvaraRész száma, elnevezése:

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

udvara Asztal paddal Eszköz méretei 129*200*76cm, mely nagyobb, mint a kiírásban szereplő tervezett 115*100*55cm. 
Esésmagasság 76cm, mely nagyobb, mint a kiírásban szereplő tervezett 55cm. Babaház Eszköz méretei 1420*1510*38mm nem 
felel meg a kiírásban szereplő tervezett eszköz méreteinek, mely 1270*1270*2220mm. Az eszköz maradéktalanul nem tudja a 
kiírásban szereplő tervezett funkciókat pl. OXO hengerek. Kétüléses lengőhinta Eszköz méretei 2000*2960*2240mm nem felel 
meg a kiírásban szereplő tervezett méretekkel, mely 2800/3200/2190(+-5cm). Mászótorony II Eszköz méretei 121*240*212cm 
nem felel meg a kiírásban szerepelő tervezett eszköz méreteinek, mely 1270*1270*1950 (+-5cm). Esésmagasság 212cm, mely 
nagyobb, mint a kiírásban szereplő tervezett 1950mm. A megajánlott eszköz nem tud minden funkciót, ami a kiírásban szerepelő 
tervezett eszköz esetében szerepel pl.: mászóháló, tűzoltórúd hiányzik. Rezgőhíd Eszköz méretei 85*394cm nem felel meg a 
kiírásban szereplő tervezett eszköz méreteinek, mely 3980*1540*2180mm (+-5cm). Torony Csúszdával Eszköz méretei 1730*
3290*2320mm nem felel meg a kiírásban szereplő tervezett eszköz méreteinek, mely 310/360 cm (+-5cm). Esésmagasság 
1180mm a kiírásban szereplő tervezett esésmagasságnál nagyobb, mely max. 100cm. A megajánlott eszköz nem tud minden 
funkciót, ami kiírásban szereplő tervezett eszköz esetében szerepel pl.:fedett 4 oldalán nyitott mászótorony és a létra hiányzik.

Igen
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V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

5A szerződés száma:

5 - Szivárvány Óvoda udvaraRész száma, elnevezése:

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

Kenéz Szilvia E.V. Kompan Képviselet (székhelye: 1223 Budapest, Gyep tér 2.) Ajánlattevő ajánlata az 1-5. részek (1. rész Tolnai 
Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvoda udvara; 2. rész Árpád Úti Óvoda udvara; 3. rész Ligetsori Óvoda udvara; 4. rész Napsugár 
Óvoda udvara; 5. rész Szivárvány Óvoda udvara) vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel 
egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. Indok: Ajánlattevő szakmai 
ajánlatában megajánlott eszközök nem felelnek meg az előírt méret minimumkövetelményeknek, mely hiányosságok a Kbt. 71. § 
(8) bekezdés rendelkezései alapján nem pótolhatók. Meg nem felelt eszközök részletezése, és okai: 4. rész Napsugár Óvoda 
udvara Fészekhinta Eszköz méretei 2250*2370*2740 mm, mely nem felel meg a kiírásban szereplő tervezett 3000*2700*
2305mm méreteknek. Esésmagasság 1340mm, mely nagyobb, mint a kiírásban szereplő tervezett 1270mm. Kétüléses lengőhinta
Eszköz méretei 2000*2960*2240mm nem felelnek meg a kiírásban szereplő tervezett méretekkel, mely 2800/3200/2190(+-5cm). 
Mászótorony II Eszköz méretei 121*240*212cm nem felelnek meg a kiírásban szereplő tervezett eszköz méreteinek, mely 1270*
1270*1950 (+-5cm). Esésmagasság 212cm, mely nagyobb, mint a kiírásban szereplő tervezett 1950mm. A megajánlott eszköz 
nem tud minden funkciót, ami a kiírásban szerepelő tervezett eszköz esetében szerepel pl.: mászóháló, tűzoltórúd hiányzik. 
Kötélhíd Eszköz méretei 85*394cm, nem felel meg a kiírásban szereplő tervezett eszköz méreteinek, mely 2350*880*1000mm (+
-5cm). Leírás és anyaghasználat: a lánc szabványos lyukméretű acél lánc. Anyaghasználata nem a kiírásnak megfelelő, hiszen a 
tervezett eszköz 16mm-es drótkötélbetétes kötélhálót tartalmaz. Négyüléses billenő Eszköz méretei 1400*1640*820mm nem 
felel meg a kiírásban szereplő tervezett 1500*1500*800mm méreteknek. Esésmagasság 1000mm, mely nagyobb, mint a 
kiírásban szereplő tervezett max: 500mm. Rugós játék Esésmagasság 600mm, mely nagyobb, mint a kiírásban szereplő tervezett 
max: 490mm. Mérleghinta Eszköz méretei 370*390*1020mm nem felel meg a kiírásban szereplő tervezett 3000*100*1000mm 
méreteknek. Esésmagasság 1120mm, mely nagyobb, mint a kiírásban szereplő tervezett max:1000mm.

65764235243Kenéz Szilvia E.V. Kompan Képviselet, Magyarország 1223 Budapest, Gyep Tér 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:

Nettó ajánlati ár (HUF-ban): 23.447.853,- Ft. Ajánlattevő ajánlati kötöttséggel terhelt érvényes ajánlata tekinthető a 
legalacsonyabbnak.

bontási munkák, burkolatépítés, eszközök beszerzése, eszközök telepítése, eszközök minősítése.

Ajánlattételkor még nem ismertek

Igen
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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:

Nettó ajánlati ár (HUF-ban): 23.193.935,- Ft. Ajánlattevő ajánlati kötöttséggel terhelt érvényes ajánlata tekinthető a 
legalacsonyabbnak.

14759996243ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1119 Budapest, 
Andor Utca 47-49. III. em.

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)

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:

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

Szöveges értékelés:

ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata az 5. rész: (Szivárvány Óvoda udvara) vonatkozásában az ajánlati felhívásban és az ajánlati 
dokumentációban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek mindenben megfelelt. Nettó ajánlati ár (HUF-ban): 23.193.935
,- Ft

14759996243ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1119 
Budapest, Andor Utca 47-49. III. em.

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

bontási munkák, burkolatépítés, eszközök beszerzése, eszközök telepítése, eszközök minősítése.

Ajánlattételkor még nem ismertek
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Ajánlattevő ajánlata a 6. rész: (Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvoda udvara) vonatkozásában az ajánlati felhívásban és az 
ajánlati dokumentációban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek mindenben megfelelt. Nettó ajánlati ár (HUF-ban): 

14759996243ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1119 
Budapest, Andor Utca 47-49. III. em.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

NemV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

6A szerződés száma:

6 - Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvoda udvaraRész száma, elnevezése:

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

Kenéz Szilvia E.V. Kompan Képviselet (székhelye: 1223 Budapest, Gyep tér 2.) Ajánlattevő ajánlata az 1-5. részek (1. rész Tolnai 
Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvoda udvara; 2. rész Árpád Úti Óvoda udvara; 3. rész Ligetsori Óvoda udvara; 4. rész Napsugár 
Óvoda udvara; 5. rész Szivárvány Óvoda udvara) vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel 
egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. Indok: Ajánlattevő szakmai 
ajánlatában megajánlott eszközök nem felelnek meg az előírt méret minimumkövetelményeknek, mely hiányosságok a Kbt. 71. § 
(8) bekezdés rendelkezései alapján nem pótolhatók. Meg nem felelt eszközök részletezése, és okai: 5. rész Szivárvány Óvoda 
udvara Négyüléses billenő Eszköz méretei 1400*1640*820mm nem felel meg a kiírásban szereplő tervezett 1500*1500*800mm 
méreteknek. Esésmagasság 1000mm, mely nagyobb, mint a kiírásban szereplő tervezett max: 500mm. Rugós játék 
Esésmagasság 600mm, mely nagyobb, mint a kiírásban szereplő tervezett max: 490mm. Mászótorony I Eszköz méretei 2350*880
*1000mm, mely nagyobb, mint a kiírásban szereplő tervezett 1270*1270*1950mm. Az eszköz maradéktalanul nem tudja a 
kiírásban szereplő tervezett eszköz esetében szereplő funkciókat, hiányzik a mászóháló, kígyórúd, nyújtórúd. Fészekhinta Eszköz
méretei 2250*2370*2740 mm, mely nem felel meg a kiírásban szereplő tervezett 3000*2700*2305mm méreteknek. 
Esésmagasság 1340mm, mely nagyobb, mint a kiírásban szereplő tervezett 1270mm. Babaház Eszköz méretei 1420*1510*38mm
nem felel meg a kiírásban szereplő tervezett eszköz méreteinek, mely 1270*1270*2220mm. Az eszköz maradéktalanul nem tudja 
a kiírásban szereplő tervezett eszköz esetében szereplő funkciókat, hiányzik az OXO hengerek. Asztal paddal Eszköz méretei 129
*200*76cm, mely nagyobb, mint a kiírásban szereplő tervezett 115*100*55cm. Esésmagasság 76cm, mely nagyobb, mint a 
kiírásban szereplő tervezett 55cm. Torony Csúszdával Eszköz méretei 1730*3290*2320mm nem felel meg a kiírásban szereplő 
tervezett eszköz méreteinek, mely 310*360 cm (+-5cm). Esésmagasság 1180mm a kiírásban szereplő tervezett esésmagasságnál
nagyobb, mely max. 100cm. A megajánlott eszköz nem tud minden funkciót, ami a kiírásban szerepelő tervezett eszköz esetében 
szerepel (fedett 4 oldalán nyitott mászótorony és a létra hiányzik).

65764235243Kenéz Szilvia E.V. Kompan Képviselet, Magyarország 1223 Budapest, Gyep Tér 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:

Nem

Az „Óvodai udvarok megújításához kapcsolódó új udvari játszóeszközök telepítése és egyéb építési munkák elvégzése a TOP-6.2.1-16-
SF1-2017-00003 számú projekt keretein belül 2.” tárgyú közbeszerzési eljárás a 6. rész: (Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvoda udvara)
vonatkozásában a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mivel a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - 
rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett 
ajánlattevővel.
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2020.06.04Lejárata:2020.05.25Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevő ajánlata a 7. rész: (Hosszúsétatéri Óvoda udvara) vonatkozásában az ajánlati felhívásban és az ajánlati 
dokumentációban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek mindenben megfelelt. Nettó ajánlati ár (HUF-ban): 12.949.159
,- Ft

14759996243ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1119 
Budapest, Andor Utca 47-49. III. em.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

NemV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

7A szerződés száma:

7 - Hosszúsétatéri Óvoda udvaraRész száma, elnevezése:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

18.399.772,- Ft

Nem

Az „Óvodai udvarok megújításához kapcsolódó új udvari játszóeszközök telepítése és egyéb építési munkák elvégzése a TOP-6.2.1-16-
SF1-2017-00003 számú projekt keretein belül 2.” tárgyú közbeszerzési eljárás a 7. rész: (Hosszúsétatéri Óvoda udvara) 
vonatkozásában a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mivel a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - 
rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett 
ajánlattevővel.
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2020.04.06 10:46:20 MERCI003

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

1.) A PRETZ-MOZAIK Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Zobori utca
14.; adószáma: 11603157-2-07) Ajánlattevő ajánlata az 1. rész: (Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvoda udvara) vonatkozásában - 
értékelési szempont szerinti tartalmi eleme: Nettó ajánlati ár (HUF-ban): 47.979.291,- HUF - a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján 
megfelelt a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ajánlata nem érvénytelen; a 2. 
rész: (Árpád Úti Óvoda udvara) vonatkozásában - értékelési szempont szerinti tartalmi eleme: Nettó ajánlati ár (HUF-ban): 24.831.355,
- HUF - a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján megfelelt a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, ajánlata nem érvénytelen; a 3. rész: (Ligetsori Óvoda udvara) vonatkozásában - értékelési szempont szerinti tartalmi 
eleme: Nettó ajánlati ár (HUF-ban): 35.503.206,- HUF - a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján megfelelt a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ajánlata nem érvénytelen; a 4. rész: (Napsugár Óvoda 
udvara) vonatkozásában - értékelési szempont szerinti tartalmi eleme: Nettó ajánlati ár (HUF-ban): 25.488.562,- HUF - a Kbt. 69. § (1) 
bekezdése alapján megfelelt a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ajánlata 
nem érvénytelen; az 5. rész: (Szivárvány Óvoda udvara) vonatkozásában - értékelési szempont szerinti tartalmi eleme: Nettó ajánlati ár
(HUF-ban): 28.148.843,- HUF - a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján megfelelt a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ajánlata nem érvénytelen; a 6. rész: (Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvoda udvara) 
vonatkozásában - értékelési szempont szerinti tartalmi eleme: Nettó ajánlati ár (HUF-ban): 19.030.436,- HUF - a Kbt. 69. § (1) 
bekezdése alapján megfelelt a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ajánlata 
nem érvénytelen; a 7. rész: (Hosszúsétatéri Óvoda udvara) vonatkozásában - értékelési szempont szerinti tartalmi eleme: Nettó 
ajánlati ár (HUF-ban): 16.307.343,- HUF - a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján megfelelt a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ajánlata nem érvénytelen. 2.) A Kenéz Szilvia E.V. Kompan Képviselet (székhelye: 1223 
Budapest, Gyep tér 2.; adószáma: 65764235243) Ajánlattevő ajánlata a 6. rész: (Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvoda udvara) 
vonatkozásában - értékelési szempont szerinti tartalmi eleme: Nettó ajánlati ár (HUF-ban): 22.987.359,- HUF - a Kbt. 69. § (1) 
bekezdése alapján megfelelt a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ajánlata 
nem érvénytelen; a 7. rész: (Hosszúsétatéri Óvoda udvara) vonatkozásában - értékelési szempont szerinti tartalmi eleme: Nettó 
ajánlati ár (HUF-ban): 16.897.300,- HUF - a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján megfelelt a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ajánlata nem érvénytelen.

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:

2020.05.25

2020.05.25




