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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Felcsút Községi ÖnkormányzatAjánlatkérő 
neve:

Kastély Óvoda és Bölcsőde - játszókert kialakításaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000947062019
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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:

2019.07.19

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

Játszókert építése Fák kalodázása 12 db Kerítés elbontása betonoszlopok+drótháló 121 fm Gyepnyesés 5cm vtg-ban burkolatépítés, 
terepalakítás területén 800 m2 Betonjárda bontása, lerakóhelyre szállítással 25 m2 Kerti játék bontása, lerakóhelyre szállítva 8 db 
Rugósjáték áthelyezése, betonozással 4 db Fa kerti játék felújítása 2 db Durva tereprendezés 10-50cm terepalakítással, tükrök 
kialakítása bevágással és feltöltéssel, helyszíni mozgatással, rézsűképzés 88 m3 Földfeltöltés növénytelepítés felületén átl. 10cm 
vtg-ban, + fák talajcseréje 50,55 m2 Beton kerti szegély építés 207,5 fm Beton térkő burkolat építés 98 m2 Öntöttgumi burkolat építés
449,9 m2 Kavics drénburkolat építés épülethomlokzat mentén 6 m2 Meglévő Polyball játék oszlopra helyezése és felállítása 1 db Új 
berendezés, játék 12 db Homokozó keret 24 fm Homokozó feltöltés 13,4 m2 Táblás rendszerkerítés építé 128 fm Korlátépítés 7 fm 
Faültetés 2 db Növénytelepítési munkák 802 m2 A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési 
dokumentum műszaki leírása, valamint az árazatlan költségvetés, valamint a tervdokumentáció tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Kastély Óvoda és Bölcsőde - játszókert kialakítása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Harmadik része, XVII. fejezete

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

súlyszám: 70 Ajánlattevő Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) Pontszám Súlyozott pontszám FEJÉR-B.Á.L. Építő 
és Szolgáltató Zrt. 49 295 650 8,530 597,100 súlyszám: 10 Ajánlattevő Többletjótállás időtartama (minimum 0 
hónap, maximum 36 hónap Pontszám Súlyozott pontszám FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt. 12 hónap 
3,333 33,33 súlyszám: 10 Ajánlattevő A teljesítésbe bevonásra kerülő az építkezés helyszíni munkálatait 
irányító szakember játszótér vagy játszókert építés helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (min. 
0, max 5 projekt) Pontszám Súlyozott pontszám FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt. 0 projekt 0 0 súlyszám: 
10 Ajánlattevő A teljesítésbe bevonásra kerülő helyszíni munkákban résztvevő a jogszabályban meghatározott 
hátrányos helyzetű munkavállalók száma (min. 0, max. 5 fő) Pontszám Súlyozott pontszám FEJÉR-B.Á.L. Építő 
és Szolgáltató Zrt. 0 fő 0 0

Szöveges értékelés:

630.430FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

súlyszám: 70 Ajánlattevő Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) Pontszám Súlyozott pontszám Plant-Orient 2002 
Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 42 046 888 10,000 700,000 súlyszám: 10 Ajánlattevő 
Többletjótállás időtartama (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap Pontszám Súlyozott pontszám Plant-Orient 
2002 Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 12 hónap 3,333 33,33 súlyszám: 10 Ajánlattevő A teljesítésbe
bevonásra kerülő az építkezés helyszíni munkálatait irányító szakember játszótér vagy játszókert építés 
helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (min. 0, max 5 projekt) Pontszám Súlyozott pontszám 
Plant-Orient 2002 Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 0 projekt 0 0 súlyszám: 10 Ajánlattevő A 
teljesítésbe bevonásra kerülő helyszíni munkákban résztvevő a jogszabályban meghatározott hátrányos 
helyzetű munkavállalók száma (min. 0, max. 5 fő) Pontszám Súlyozott pontszám Plant-Orient 2002 Építőipari, 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 0 fő 0 0

Szöveges értékelés:

733.330Plant-Orient 2002 Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Kiválasztásának indokai:  Az ajánlat a Kbt. és az ajánlati dokumentumokban meghatározott előírásoknak megfelel;  Az 
ajánlattevő vonatkozásában nem állnak fenn kizáró okok;  Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumokban megadott előírásoknak megfelelően készítette el a szakmai ajánlatát. 1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 
49 295 650 2. Többletjótállás időtartama (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 12 3. A teljesítésbe bevonásra kerülő az 
építkezés helyszíni munkálatait irányító szakember játszótér vagy játszókert építés helyszíni irányításában szerzett szakmai 
tapasztalata (min. 0, max 5 projekt): 0 4. A teljesítésbe bevonásra kerülő helyszíni munkákban résztvevő a jogszabályban 
meghatározott hátrányos helyzetű munkavállalók száma (min. 0, max. 5 fő): 0

25308673207FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 8086 Felcsút, Fő utca 
217

Kiválasztásának indokai:  Az ajánlat a Kbt. és az ajánlati dokumentumokban meghatározott előírásoknak megfelel;  Az 
ajánlattevő vonatkozásában nem állnak fenn kizáró okok;  Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumokban megadott előírásoknak megfelelően készítette el a szakmai ajánlatát. 1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 
42 046 888 2. Többletjótállás időtartama (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 12 3. A teljesítésbe bevonásra kerülő az 
építkezés helyszíni munkálatait irányító szakember játszótér vagy játszókert építés helyszíni irányításában szerzett szakmai 
tapasztalata (min. 0, max 5 projekt): 0 4. A teljesítésbe bevonásra kerülő helyszíni munkákban résztvevő a jogszabályban 
meghatározott hátrányos helyzetű munkavállalók száma (min. 0, max. 5 fő): 0

12876569207Plant-Orient 2002 Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 8086 
Felcsút, Fő Út 219

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:

A szerződés száma:

Igen
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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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

nettó 42 046 888 Ft Kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata érvényes; Az ajánlattevő a „legjobb ár-érték arányt megjelenítő
” szempontrendszer szerint legelőnyösebb ajánlatot nyújtotta be; Ajánlattevő egyösszegű ajánlati ára meghaladja a 
rendelkezésre álló fedezet összegét nettó 274 Ft-tal, mely többletforrást ajánlatkérő pénzügyi forrásaiból biztosítani tud.

12876569207Plant-Orient 2002 Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 8086 Felcsút, 
Fő Út 219

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)

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) Pontozás: A 2016. december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent 
Közbeszerzési Hatósági útmutató 1. számú melléklet A.1.ba) pontja szerinti a legalacsonyabb ajánlati ár figyelembevételén alapuló 
fordított arányosítás módszerével az alábbiak szerint: A legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árat tartalmazó ajánlat 10 pontot kap. A 
többi ajánlat ezen rész-szempont szerinti pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra: A legjobb : a legalacsonyabb nettó 
egyösszegű ajánlati ár forintban P max = adható pontszám felső határa P min = adható pontszám alsó határa P = a vizsgált ajánlat 
adott szempontra vonatkozó pontszáma A vizsgált = a vizsgált nettó egyösszegű ajánlati ár forintban P=(Alegjobb/Avizsgált)*(
Pmax-Pmin)+Pmin A pontozás három tizedesjegyre kerekítve történik. 2. Többletjótállás időtartama (minimum 0, maximum 36 hónap) 
Pontozás: A 2016. december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató 1. 
számú melléklet A.1.bb) pontja szerinti a megadott szélső értékek figyelembevételén alapuló egyenes arányosítás módszerével az 
alábbiak szerint: - a 0 hónap többletjótállási időt tartalmazó ajánlat 0 pontot kap; - a 36 vagy annál több hónap többletjótállási időt 
tartalmazó ajánlat 10 pontot kap; - a 0 és a 36 hónap közötti többletjótállási időt tartalmazó ajánlat pontszáma az alábbiak szerint 
kerül meghatározásra: P max = adható pontszám felső határa P min = adható pontszám alsó határa P = a vizsgált ajánlattételi elem 
adott szempontra vonatkozó pontszáma A vizsgált = a vizsgált jótállási idő hónapban P=((Avizsgált-0)/36)*(Pmax-Pmin)+Pmin A 
pontozás három tizedesjegyre kerekítve történik. 3. A teljesítésbe bevonásra kerülő az építkezés helyszíni munkálatait irányító 
szakember játszótér vagy játszókert építés helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (min. 0, max 5 projekt) Pontozás: A 
2016. december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató 1. számú 
melléklet A.1.bb) pontja szerinti a megadott szélső értékek figyelembevételén alapuló egyenes arányosítás módszerével az alábbiak 
szerint: A teljesítésbe bevonásra kerülő az építkezés helyszíni munkálatait irányító szakember játszótér vagy játszókert építés helyszíni
irányításában szerzett szakmai tapasztalata kerül értékelésre a projektek számának figyelembevételével. Amennyiben ajánlattevő nem 
csatolja a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai önéletrajzát, akkor az ajánlat az értékelés során adható pontszám alsó 
határával megegyező 0 pontot kap. - szakmai tapasztalat hiánya esetén (0 projekt) az ajánlat értékelés során adható pontszám alsó 
határával megegyező 0 pontot kap; - a legkedvezőbb 5 vagy több projektben való részvétel esetén az ajánlat az értékelés során adható 
pontszám felső határával megegyező 10 pontot kap; - a 0 és 5 projektben való részvétel esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak 
szerint kerül meghatározásra. P max = adható pontszám felső határa P min = adható pontszám alsó határa P = a vizsgált ajánlattételi 
elem adott szempontra vonatkozó pontszáma A vizsgált = a vizsgált projekt szám P=((Avizsgált/5)*(Pmax-Pmin)+Pmin A pontozás 
három tizedesjegyre kerekítve történik. 4. A teljesítésbe bevonásra kerülő helyszíni munkákban résztvevő a jogszabályban 
meghatározott hátrányos helyzetű munkavállalók száma (min. 0, max. 5 fő) A 2016. december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi
147. számában megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató 1. számú melléklet A.1.bb) pontja szerinti a megadott szélső értékek 
figyelembevételén alapuló egyenes arányosítás módszerével az alábbiak szerint: A vizsgált = a vizsgált teljesítésbe bevonásra kerülő 
jogszabályban meghatározott hátrányos helyzetű munkavállalók száma P=((Avizsgált/5)*(Pmax-Pmin)+Pmin A pontozás három 
tizedesjegyre kerekítve történik.

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:
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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:

2019.09.08Lejárata:2019.09.04Kezdete:

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:

Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelensége állapítható meg. Indokai:  Ajánlattevő nem az aktuális 
cégkivonat alapján adta meg a tényleges tulajdonosok nevét, címét a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja tekintetében az EKR 
űrlapon tett nyilatkozatában.

11459563207Koch és S Építési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 8086 Felcsút, Kassai Utca 2

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2019.09.03

2019.09.03




