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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

1. Az ajánlatkérő neve és címe:  

BKK Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

A közbeszerzési eljárás tárgya a „2011. évi híd- műtárgy felújítások 2. eljárás – Széchenyi 

Lánchíd és Várhegyi alagút felújításának tervezési szolgáltatásai” vállalkozási szerződés 

keretében, amely az alábbi elvégezendő munkarészeket foglalja magában: 

– Bírálati terv a tanulmánytervhez 1 pld papír + 1 db CD/DVD alkalmas adathordozó 

– Tanulmányterv 4 pld papír + 4 db CD/DVD alkalmas adathordozó 

– Jóváhagyott Tanulmányterv 8 pld papír + 4 db CD/DVD alkalmas adathordozó 

– Bírálati terv az engedélyezési tervhez 1 pld papír + 1 db CD/DVD alkalmas adathordozó 

– Engedélyezési terv 5 pld papír + 1 db CD/DVD alkalmas adathordozó 

– Jóváhagyott engedélyezési terv 5 pld papír + 4 db CD/DVD alkalmas adathordozó 

– Bírálati terv a kiviteli tervhez 1 pld papír + 1 db CD/DVD alkalmas adathordozó 

– Kiviteli tervdokumentáció 1 pld papír + 1 db CD/DVD alkalmas adathordozó 

– Jóváhagyott kiviteli terv 15 pld papír + 4 db CD/DVD alkalmas adathordozó 

– Kivitelezésre irányuló ajánlattételi dokumentáció műszaki kötetei 15 pld papír + 4 db 

CD/DVD alkalmas adathordozó 

3. A választott eljárás fajtája:  

 Kbt. 94. § (2) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 

4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) 

pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti indokolás: - 

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - 

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 3 db 

6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont - az 

összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti tartalmi 

eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 

 

1. Közös Ajánlattevők: 

Ajánlattevő neve:  FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. 

Székhely:  1024 Budapest, Lövőház u. 37. 

Ajánlattevő neve:  CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt.  

Székhely:  1112 Budapest, Dió u. 3-5. 
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Ajánlattevő neve:  MSc Mérnöki Tervező és Tanácsadó Kft.  

Székhely:  1106 Budapest, Fehér út 10/a-b. 

Nettó ajánlati ár: 282 000 000,- Ft. + Áfa 

 

 

2. Ajánlattevő neve:  Pont-TERV Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zrt. 

Székhelye:  1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.    

Nettó ajánlati ár: 299 000 000,- Ft. + Áfa 

 

3. Ajánlattevő neve:  UTIBER Közúti Beruházó Kft. 

Székhelye:  1115 Budapest, Csóka u. 7-13.  

Nettó ajánlati ár: 320 000 000,- Ft. + Áfa 

 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi 

lehetőség esetén részenként): - 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása:- 

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 

(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok 

szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:- 

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

 

8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai: 

Közös Ajánlattevők: 

Ajánlattevő neve:  FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. 

Székhely:  1024 Budapest, Lövőház u. 37. 

Ajánlattevő neve:  CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt.  

Székhely:  1112 Budapest, Dió u. 3-5. 

 

Ajánlattevő neve:  MSc Mérnöki Tervező és Tanácsadó Kft.  

Székhely:  1106 Budapest, Fehér út 10/a-b. 

Nettó ajánlati ár: 282 000 000,- Ft. + Áfa 

 

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

Ajánlattevő megfelel a felhívásban és a dokumentációban meghatározott alkalmassági és 

érvényességi követelményeknek. 
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b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve:  Pont-TERV Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zrt. 

Székhelye:  1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.    

Nettó ajánlati ár: 299 000 000,- Ft. + Áfa 

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján a második legkedvezőbb 

megajánlást tette. 

Ajánlattevő megfelel a felhívásban és a dokumentációban meghatározott alkalmassági és 

érvényességi követelményeknek. 

 

9. * A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, 

amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

UNITEF ’83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt (1119 Budapest, Bornemissza tér 12.) 

Alagút állapotvizsgálat, alagút szerkezet, alagút építészet. 

 

UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19) 

Alagút szellőzés gépészet, Lánchíd lánckamra. 

 

Kima Stúdió Kft.(1123 Budapest, Alkotás u. 11.) 

Műemléki építészet 

 

Tripartitum Építész Műhely Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2330 Dunaharaszti, Rózsa u. 74.) 

Építészeti tervezés 

 

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:  

RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13.) 

geodézia, vízépítés, úttervezés, forgalomtechnika, közműtervezés, tájtervezés 

 

10. * A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz 

százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

alagút állapotvizsgálat, alagút szerkezet, alagút építészet, alagút szellőzés gépészet, Lánchíd 

lánckamra gépészet, geodézia, anyagvizsgálatok, feltárások, korrózióvédelmi szakvélemény, köz- 

és díszvilágítás, műemléki építészet, építészeti tervezés 

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:  
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sarutisztítás, úttervezés, geodézia, vízépítés, forgalomtechnika, közműtervezés, tájtervezés, 

költségbecslés, árszakértés, organizáció, korrózióvédelem, elektromos tervezés, geotechnika, 

építészet, műemlékvédelem, gépészet, meder-, és pillérvizsgálat 

11.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése: 

Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (2) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos 

közbeszerzési eljárást folytatott le, tekintettel arra, hogy a tárgyban lefolytatott, közösségi eljárás 

rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján 

eredménytelenül zárult.  

12. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] kezdőnapja: 2013.11.05. 

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] utolsó napja: 2013.11. 14. 

13. * Egyéb információk:- 

14. * Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra 

és közzétételének napja:- 

15. Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre, illetőleg felhívásra és 

közzétételének/megküldésének napja: 

1054/110-40/2012/1024 2013. szeptember 11. 

 

16. Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének 

időpontja: 

2013.11.04. 

17. Az összegezés elkészítésének időpontja: 

2013.11.04. 

18.* Az összegezés javításának indoka:- 


