Összegezés
a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által kezdeményezett „Kiskorrekció
2013-2015, 2014. évi II. tervezési csomag” tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlat
elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Ajánlatkérő neve:

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Címe:

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

Ország:

Magyarország

Telefonszáma:

+36 30 774 1087

Fax száma:

+36 1 235 1044

Képviseli:

dr. Günther Balázs

E-mail címe:

kozbeszerzes@bkk.hu

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.bkk.hu
Lebonyolító:

Electool Hungary Kft.

Kapcsolattartó:

Németh Krisztina

Tel:

+36 30 760 58 40

Fax:

+36 1 239 98 96

E-mail:

nemeth.krisztina@electool.com

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében „Kiskorrekció 2013-2015, 2014. évi II. tervezési csomag” tárgyú
tervcsomag keretében a műszaki leírásban meghatározott 11 helyszín kivitelezési munkáihoz
szükséges útépítési és forgalomtechnikai kiviteli terv szintű engedélyezési tervek elkészítése és a
szükséges engedélyek beszerzése, engedély köteles beavatkozások esetén a jogerős építési
engedély megszerzése. A feladat megvalósításához szükséges minden szükséges szakági tervet el
kell készíteni (forgalomtechnikai terv, építés alatti forgalomtechnikai terv, közművek ábrázolása
esetleges kiváltásokkal, szabályozástechnikai terv, jelzőberendezés és alépítmény terv, zöldterület
rendezési és fakivágási-pótlási terv) és ahhoz a szükséges jóváhagyásokat be kel szerezni. Az
útépítési és minden szakági terv szerinti tervezett beavatkozásra el kell készíteni a méret és
mennyiség kimutatást, és az árazatlan valamint az árazott költségvetés kiírását.
A nyertes Ajánlattevő feladata a tervezés kezdeti fázisában javaslatot tenni a műszaki leírásban
szereplő fejlesztési beavatkozások kialakításáról és a tervezett pályaszerkezetről, melyet a
közútkezelővel egyeztetni szükséges (az erről való döntés után folyhat tovább a tervezés).
A jogerős építési- és egyéb szükséges engedéllyel rendelkező, engedélyezési, kiviteli, vagy egyesített
engedélyezési és kiviteli terveket minimum 15 db nyomtatott példányban, és 4 db CD-re, vagy DVD-re
írt – elektronikus formátumú – példányban is le kell szállítani. Az Egyesített Közműhelyszínrajzot, az
Útépítési helyszínrajzot és a Szakági helyszínrajzokat további 8 - 8 példányban kell közműpecsételt
papíralapú terven, illetve 4-4 db DVD-re írt elektronikus példányban átadni.
A szerződésben rögzített feladatok teljesítése a műszaki leírásban meghatározott ütemezés szerint
történik.
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Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy

Kiegészítő szójegyzék

71320000-7 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400-2 Műszaki tervezési szolgáltatások

További tárgyak

71322500-6 Közlekedési berendezésekkel
kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások

3. A választott eljárás fajtája:
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) Harmadik Része alapján
(Kbt.121. § (1) bek. b) pont), nemzeti eljárás rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás.

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények
ismertetése: --5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és
közzétételének napja: ---

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének napja:
A Közbeszerzési eljárást megindító felhívás 2015. április 13-án jelent meg a Közbeszerzési Értesítő
2015/42. számában.

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen, eredményes
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d)
pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és
annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra--c)∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: ---

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
7 (hét) db ajánlatot nyújtottak be.

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az
értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén
részenként):
Ajánlattevő neve: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Székhelye: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.
Ajánlati ár (nettó HUF): 28.600.000.- Ft+ÁFA
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Ajánlattevő neve: Innober - Wave Kft.
Székhelye: 1087 Budapest, Baross tér 2. 1/5.
Ajánlati ár (nettó HUF): 29.180.000.- Ft+ÁFA

Közös ajánlattevő neve: SpeciálTerv Építőmérnöki Kft.
Székhelye: 1031 Budapest, Nimród u. 7.
Közös ajánlattevő neve: CTB Mérnökiroda Kft.
Székhelye: 1112 Budapest, Fehérló utca 20.
Ajánlati ár (nettó HUF): 29.200.000.- Ft+ÁFA

Ajánlattevő neve: CONSTREAL Mérnöki Iroda Kft.
Székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.
Ajánlati ár (nettó HUF): 24.200.000,- Ft+ÁFA

Ajánlattevő neve: KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.
Székhelye: 1052 Budapest, Bécsi u. 5.
Ajánlati ár (nettó HUF): 27.400.000,- Ft+ÁFA

Indokolás: Érvényes ajánlatot nyújtottak be, megfelelnak az alkalmassági követelményeknek.

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi
lehetőség esetén részenként): --c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható
pontszám alsó és felső határának 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: ---

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve: VIA-TRITA Kft.
Székhelye: 1046 Budapest, Ügető u. 24.
Indokolás: Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesítette. A Kbt. 67. § (9)
bekezdése alapján, ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben
teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlatot lehet figyelembe venni az elbírálás során. Ennek
megfelelően Ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő ajánlatának eredeti példányában lévő
alábbi ellentmondásokat nem oldotta fel, illetve az alábbi hiányosságokat nem pótolta:
−

Az ajánlat nem tartalmazza Ajánlattevő nyilatkozatát a felhívás V.4) pont 14) alpontja, a Kbt. 54. §
(1) bekezdése szerint, Ajánlattevő a hiányzó nyilatkozatot nem nyújtotta be.

−

Az
ajánlattevő
nem
szerepel
a
köztartozásmentes
adózói
adatbázisban
(http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes), Ajánlattevő nem
erősített meg, hogy vele szemben nem áll fenn az említett kizáró ok.
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−

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatban foglalt ajánlati árakat a Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdése alapján
megvizsgálta, amelynek során megállapította, hogy a VIA-TRITA Kft. ajánlata aránytalanul
alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmaz, Ajánlattevő az indokolás kérésre nem adott
választ.

A hiánypótlás és az ajánlati ár indokolás teljesítésének elmulasztása okán a VIA-TRITA Kft. ajánlata
a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő ajánlata
egyéb módon nem felel meg a felhívásban, dokumentációban és a jogszabályban (Kbt.) foglalt
feltételeknek.

Ajánlattevő neve: Via Futura Kft.
Székhelye: 1111 Budapest, Zenta u. 1.
Indokolás: Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesítette. A Kbt. 67. § (9)
bekezdése alapján, ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben
teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlatot lehet figyelembe venni az elbírálás során. Ennek
megfelelően Ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő ajánlatának eredeti példányában lévő
alábbi ellentmondásokat nem oldotta fel, illetve az alábbi hiányosságokat nem pótolta:
−

Az ajánlat nem tartalmazza Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti
tartalommal, Ajánlattevő a hiányzó nyilatkozatot nem nyújtotta be.

−

Az ajánlat 22. oldalán csatolt rendelkezésre állási nyilatkozat nem tartalmazza az abban
megnevezett szakember (B.A) szakmai tapasztalati idejének megjelölését, a nyilatkozatminta
erre vonatkozó táblázata nem került kitöltésre, Ajánlattevő a hiányzó nyilatkozatot nem nyújtotta
be.

−

Az ajánlat nem tartalmazza Ajánlattevő, a felhívás V.4) pont 2) alpontja szerinti nyilatkozatát,
Ajánlattevő a hiányzó nyilatkozatot nem nyújtotta be.

−

Az ajánlat nem tartalmazza Ajánlattevő nyilatkozatát a felhívás V.4) pont 14) alpontja, a Kbt. 54. §
(1) bekezdése szerint, Ajánlattevő a hiányzó nyilatkozatot nem nyújtotta be.

A hiánypótlás és az ajánlati ár indokolás teljesítésének elmulasztása okán a VIA-Futura Kft. ajánlata
a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő ajánlata
egyéb módon nem felel meg a felhívásban, dokumentációban és a jogszabályban (Kbt.) foglalt
feltételeknek.

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege
és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: CONSTREAL Mérnöki Iroda Kft.
Székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.
Ajánlati ár (nettó HUF): 24.200.000,- Ft+ÁFA
Indokolás: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot nyújtotta be.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.
Székhelye: 1052 Budapest, Bécsi u. 5.
Ajánlati ár (nettó HUF): 27.400.000,- Ft+ÁFA
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Indokolás: A második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot
nyújtotta be.

12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: egyes geotechnikai vizsgálatok, egyes burkolatvizsgálatok,
egyes környezetvédelmi tervezések, egyes közműtervezések, egyes jelzőlámpás forgalomirányítás
tervezése, egyes geodéziai és ingatlanrendezési feladatok ellátása, közvilágítás mérés
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: geodézia, közműtervezés,
hangoló kábel tervezés, elektromos ellátás tervezés

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a
százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: nem vesz igénybe
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nem vesz igénybe

14.* Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények
megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is)
támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: UVATERV Zrt. – III.2.3) pont M/2 alpont a) és c) bek.
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nem vesz igénybe

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2015. 06. 13.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2015. 06. 22.

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015. 06. 12.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015. 06. 12.

Egyéb információ: ---
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