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L. Aiánlatkérő: Budapest Főváľos XI. Keĺület Úp.'oa Önkoľmányzata (1'1'13 Budapest,
Bocskai &39-41,.)

2. A kőzbeszeľzés tfugyaz Vállalkoási szs,ruődés a Szentimrevárosi Óvoda (Alsóhegy utcai
&oda) telephe$n (1115 Bp. Alsóhegyu. 15.) lévő jáwzőudvarfeĘítási munkíira

3. Az eliátáls megindítására vonatkozó infotmáció: Az ajän|aĺtételi felhívás 2017. mĄus IO.
nap1án közvetlenül megki'ildésre kertilt az Ąán|aĺtételrc felhívoĺt gazdasägi szereplők részÁ're.

4. Helyszín: PRoMTAL Fejlesztési Tanácsadó Zn. (szé|she|y,IL23 Budapest, Alkoľás u. 53., E
épi'ilet III. emelet)

5. Időpont:2017. május 25.ĺap1a 11:00 óra

6. Aiegyzőkiinyv felvételeko4 az aiánlatok felbontásakoľ ielenlévő személyek:
Külön jelenléti ív a|apjän.

7. Aszetződés teljesítéséhez tendelkezésre álló anyagi fedezet összegének ismeľtetése:
Aszeĺződés teljesítéséhez rendellĺez,ésre ál1ő anyagifedezłtösszege neuő 36.631.043,- Ft.

8. Az aián|attevők és benyúitott aiánlataik ismetetése a l(bt. 68. $ (4) bekezdés alapián:
Íłján|arkérő lĺepviselője megälLapiýa, hogy az ĄánLattételi haúridő |ejánáĘ 5 db ajánlat kerĹilt
benyujúsra.

t, számű ajánlat:

1. Aiánlati áľ (nettó fotint)

Aiánlattevő neve:

Aiánlattevő széklrelye:

2. Jólteliesítési biztosíték (%)
(A Kbt. 77. s (1) bekezdése a|apiáĺ6,5 o/o-náů

kedvezőbb (magasabb) vállalás esetén is a
ponthatáľ felső határápal azonos pontszámot
ad Aĺiźnlatkéĺő. A Kbt. 77. $ (1) bekezdése
alapián az éĺ;ékelési s zempon t rnegajánlható
legalacsonyabb éĺtéke 2 oń, 

^ 
minimális

méľtéket el nem éń rnegaiánlás az aiánlat
éruénytelenségét eľedményezi a l(bt. 73. s
(1) bekezdés e) oontia alaoián!)
3. A felhívás L3.3. M.1. pontia szednt a
teliesítésbe bevont r'felelős műszaki vezetí5"
az a|kalmassági minimumkövetelményként
meghatáĺozotton (a iogosultsága
megszezéséhez sziikséges szakmai
gyakotlati időn) felüli az alkalmassági
minimumkövetelményben meghatáĺozott
tátgyű szakĺnai gyakotlata (év)
(A Kbt. 77. \ í1) bekezdése alaĺiőn 5 évnél

Fiod Keĺt Kft.

Budapest, ILLZ Olt u.17.

nettó 36970 575 Ft + AFA
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5év



kedvezőbb (magasabb) vállalás esetén is a
ponthatár felső hatáĺával azonos pontszámot
ad Aiánlatkétő. 0 napos vállalás is tehető. A
0 napos vállalás esetén a ponthatát alsó
lnatátá,ľua| azonos pontszámot ad
Aiánlatkétő.

2. száĺnű aiánlatz

l. tĺiánllati ár (nettó foľint)

Aiánlattevő neve:

Ajánlattevő széklrelye:

2. Jólteliesítési biztosíték (%)
(A Kbt. 77. s (1) bekezdése alapiátĺ 6,5 o/o-nál

kedvezőbb (magasabb) vállalás esetén is a
ponthatáÍ felső hatáľával azonos pontszámot
ad Aiánlatkétő. lĺ l(bt. 77. $ (1) bekezdése
alapián az érĺĺékelési szempont megaiánlható
legalacsonyabb értéke 2 o^, a minimális
mértéket el nem éľő megaiän|ás az aiánl'at
érvénytelenségét eĺedményezi a Kbt. 73. s
í1) bekezdés e) oontia alaoián!)

Három Keľtőt Kenészeti SzoĘáltató
Kft.

3. A felhívás 13.3. M.1. pontia szeđnt a
teljesítésbe bevont'felelős mĺíszaki vezető"
az alkaLmass ági minimumkiivetelményként
meghatáľozotton (a iogosultsága
megszetzéséhez szükséses sza|ĺnai

!l25 Bldapest' Napos út 5./B.

gvakotlati időn) felüli az alkalmassási
minimumktivetelményben meghatározott
tátgyű szakmai gyakoĺlata (év)
(A Kbt. 77. s (1) bekezdése alapiáĺ 5 évnél
kedvezőbb (magasabb) vállalás esetén is a
ponthatfu felső hatátáva| azonos pontszámot
ad Aiánlatkéĺő. 0 napos vállalás is tehető. A
0 napos vź.Jlralás esetén a ponthatár alsó
bLatá,ĺá,ľual. azonos pontszámot ad
Aiánlatkétő.)

nettó 35.984.103 rt + Árł

3. szárnű ajánlatz

6,5 oÁ

Aiánlattevő neve:

Aiánlattevő széklrelye :

5év

Gaľden_System Kft.

2143 Kistaĺcsa, Móta F. u. 87.



1. Ljánlati ár (nettó foľint)

2. Jólteliesítési biztosíték (%)
(A Kbt. 77. s (1) bekezdése a|apián 6,5 o/o-nál

kedvezőbb (magasabb) vállalás esetén is a
ponthatáf felső hatáĺźpal azoĺos pontszámot
ad Aĺiánlatkéĺő. A Kbt. 77. $ (1) bekezdése
alapián az éttékelési szempont megajánlható
legalacsonyabb értéke 2 '^, a minimális
méľtéket el nem éľő megaiánlás az ajánlat
éĺénytelenségét eľedményezi a I(bt. 73. s
(1) bekezdés e) pontia alapián!)
3. A felhívás 13.3. M.1. pontia szeÍint a
teliesítésbe bevont rrfelelős műszaki vezető"
az akalmassági minimumkövetelményként
meghatátozotton (a iogosultsága
messzeĺzéséhez szÍikséges szakmai
g.vakoĺlati időn) feliili 

^Ż alkalmassági
minimumkövetelményben rneghatátozott
tátgytl szakmai gyakoĺlata (év)
(A Kbt. 77. s (1) bekezdése a|apián 5 évnél
kedvezőbb (magasabb) vállalás esetén is a
ponthatáÍ felső hatáĺźpal azonos pontszámot
ad Aiánlatkétő. 0 napos vállalás is tehető. A
0 napos váůlalás esetén a ponthatár alsó
hatátáva| azoÍros pontszámot ad
Aiánlatkétő.)

nettó 36.909.548.-r't + Árł

4. szárnű aiánlratz

3oÁ

1.Iĺiánĺraa fu (nettó foľint)

Aiánlattevő neve:

Aián|attev ő s z é lĺihe lye :

2. Jólteliesítési biztositék (%)
(A Kbĺ 77. s (1) bekezdése alapián 6,5 oÁ-nál

kedvezőbb (magasabb) vá,J.lalás esetén is a
ponthatáÍ felső hatátával azonos pontszámot
ad Aiánlatkét(5. A Kbt. 77. $ (1) bekezdése
a|apián az éĺékelési szempont megaiánlható
legalacsonyabb értéke 2 o^, a minimális
météket el nem étő megaiánlás az aiánlat
érvénytelenségét eľedményezi a Kbt. 73. s
(1) bekezdés e) pontia a|aĺián||

2év

3. A felhívás 1j.3. M.1. pontia szednt a
teliesítésbe bevont,rfelelős műszaki vezető"
az alkalmassági minimumktivetelményként
meghatáľozotton h iogosultsága

2011 Budaka|ász, P omázi ŕt 12.B

Ambíció Kft.

nettó 40.018.382,_ Ft + ÁFA

2oÁ

1 év 3 hónap 26 nap



ĺrregszefzéséhez szükséges szakmai
mlakotlati időn) felüli az alkalmassáoi
minimumkövetelményben meghatározott
tátgyű szakmai gyakorlata (év)
(A Kbt. 77. s (1) bekezdése alapián 5 évnél
kedvezőbb (magasabb) vállalás esetén is a
ponthatár felső hatáĺáxal azoĺos pontszámot
ad' Aján|atkérő. 0 napos vállalás is tehető. A
0 napos vállalás esetén a ponthatáľ alsó
hatátáva| azonos pontszámot ad
Aiánlatkérő.

5. szárnű aián|at:

1..ťĺiánlati áĺ (nettó forint)

Aiánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

2. Jólteliesítési biztosíték (%)
(A Kbt. 77. s (1) bekezdése alapián6,5 %,-ná,J

kedvezőbb (magasabb) vállalás esetén is a
ponthatár felső hatáĺáva| azonos pontszámot
ad' }ĺián|atkéľő. A lftt. 77. $ (1) bekezdése
a|apián az értéke|ési szempont megaiánlható
legalacsonyabb értéke 2 o/r, a minimális
mértéket el nem étő rnegaiánlás az aián|at
éĺvénytelenségét eredményezi a tr(bt. 73. s
í1) bekezdés e) oontia a|apián|\
3. A felhívás 13.3. M.1. pontia szetint a
teliesítésbe bevont,rfelelős mííszaki vezet(i"
az alkalmassági minimumkövetelményként
meghatátozotton (a iogosultsága
rnegszetzéséhez szükséses szakmai

2117 Isaszeg, Gyöngyviĺág ltca 25.

Magyar kőĺis Kft.

pryakorlati időn) felüli az alkalmassási
minimumkiivetelményben meghatátozott
tátgyű szakmai gyakoľlata (év)
(A Kbt. 77. s (1) bekezdése a|apián 5 évnét
keđvezőbb (magasabb) vállalás esetén is a
ponthatáÍ felső hatáľźpal azoĺos pontszámot
aď Aĺiánlatkéĺő. 0 napos vállalás is tehető. A
0 napos vállalás esetén a ponthatát alső
hatátával azonos pontszámot ad
Aiánlatkétő.)

nettó 37 499 960 Ft + ÁFA
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1. Aiánlatkéĺő: Budapest Fővátos XI. Ketület Úp.'oa Önkoľmányzata (u'1'3 Budapest,
Bocskai ft39-a1..)

2. A közbeszezés táĺgya: Vállalkoási szerződés a Szentimľevárosi Óvoda (Alsóhegy utcai
&oda) telephe$n (111š Bp. Alsóhegyu. 15) lél ő jätszőudvar feiru1kásimunlĺáira

3. 
^Ż 

eliátás megindításáta vonatkozó infoĺmáció: ĺĺz Ąänlattételi felhívás 2Ot7. május 10.
napján közvetlentil meghildésre l.ĺertilt azĄánLaĺtételre felhívou gazdasági szereplők részére.

4. Helyszín: PRoMTAL Fejlesztési Tanácsadó Zrc. (széIÁel1ł 1'L23 Budapest, Alkotás u. 53., E
épiilet III. emelet)

5. Időpont:2017.május 25.nap1a 11:00 óra

KÖzB,,sZtsRzÉSI""/Łi':J:iľłu\{LÄToKBoNTÁSÁRÓL

elenlévők:

Ajäĺ/atkér ő lĺe pvis e letébe n:
PROVITAL Fejlesztési
TanäcsadőZrc.

Szervezet

AjánIattevő:

Ajánlattevő:

AjánIattevő:

Ajánlattevő:

Nvomtatott név

dr. Scbneider Vikória

Aláíĺás

ioVlTAL re.lleszlÉsl rĺHÁcslol znr
1123 Budapest, Alkotás u. 53. E.ép. 3.em.

Adoszám: 1496920'2-43
tJankszámlaszám:

, 
'' 
jÍ]01 2G49575052_535510o2
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