
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: BKK Zrt. 

Postai cím: Rumbach Sebestyén u. 19.-21. 

Város: Budapest  Postai irányítószám: 1075                                  

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: 2015. évi Hídfelújítások tervezési szolgáltatásai - 1. eljárás 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

III. kerület, Flórián téri 2. és 1. jelű közúti felüljárók (B-905 és B-906) felújításának, VI. kerületi Ferdinánd híd - MÁV vágányok felett 
(Nyugati pályaudvar) (P-901) felújításának, valamint XX. kerület, Serény utca - MÁV vágányok feletti gyalogos híd (Helsinki út) (P-907) 
felújításának tervezési szolgáltatásai (engedélyezési és kiviteli terv készítése, szükséges engedélyek, hozzájárulások, nyilatkozatok és 
jóváhagyások beszerzése), valamint kivitelezési ajánlatkérési dokumentáció leszállítása a közbeszerzési dokumentum részét képező 
szerződéstervezetben rögzített példányszámban. 

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza.  

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Második rész, XV. fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Nyílt eljárás  

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 2016/S 042-069568 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 11974/2016 (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési 
Hatóság tájékoztatásának napja: 2 --- 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: Vállalkozási szerződés 

Az eljárás eredményes volt X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 
 



Az eredménytelenség indoka:  
 

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 
A beérkezett ajánlatok száma: [5] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

1. Ajánlattevő neve, székhelye: 
UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.)  

 
Alkalmasságának indokolása: 
Az UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban és 
közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételeknek és az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tett nyilatkozata 
alapján alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 
Ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 

 
Számszerűsíthető  

értékelési szempont  
Ajánlat  

1 Egyösszegű összesen nettó ajánlati ár (Ft) 54.400.000,- Ft + ÁFA 

 
III. kerület Flórián téri 2. és 1. jelű közúti felüljárók felújításának 
engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése (nettó Ft) 

28.800.000,- Ft + ÁFA 

 
VI. kerületi Ferdinánd híd – MÁV vágányok felett (Nyugati 
pályaudvar) - engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése 
(nettó Ft) 

22.800.000,- Ft + ÁFA 

 
XX. kerület Serény utca – MÁV vágányok feletti gyalogos híd 
(Helsinki út) engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése 
(nettó Ft) 

2.800.000,- Ft + ÁFA 

2. Késedelmi kötbér napi mértéke (minimum 0,25%/naptári nap) 1 % 

3. Szakmai jogosultság fennállásának megléte (db) 4 db 

 
2. Ajánlattevő neve, székhelye: 
CEHTREN 2016 Konzorcium (CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő zRt., 1112 Budapest, Dió utca 3-5.; TRENECON Tanácsadó és Tervező 
Kft., 1133 Budapest, Váci út 76. 3. em.) közös ajánlattevők  
 
Alkalmasságának indokolása: 
A CEHTREN 2016 Konzorcium közös ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtottak be, ajánlatuk megfelel az eljárást megindító felhívásban 
és közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételeknek és az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tett 
nyilatkozatuk alapján alkalmasak a szerződés teljesítésére. 

 
Ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 

 
Számszerűsíthető  

értékelési szempont  
Ajánlat  



1 Egyösszegű összesen nettó ajánlati ár (Ft) 54.800.000,- Ft + ÁFA 

 
III. kerület Flórián téri 2. és 1. jelű közúti felüljárók felújításának 
engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése (nettó Ft) 

27.150.000,- Ft + ÁFA 

 
VI. kerületi Ferdinánd híd – MÁV vágányok felett (Nyugati 
pályaudvar) - engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése 
(nettó Ft) 

21.300.000,- Ft + ÁFA 

 
XX. kerület Serény utca – MÁV vágányok feletti gyalogos híd 
(Helsinki út) engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése 
(nettó Ft) 

6.350.000,- Ft + ÁFA 

2. Késedelmi kötbér napi mértéke (minimum 0,25%/naptári nap) 1,0 % 

3. Szakmai jogosultság fennállásának megléte (db) 4 db 

 
3. Ajánlattevő neve, székhelye: 
Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1.)   
 
Alkalmasságának indokolása: 
A Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel az eljárást megindító 
felhívásban és közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételeknek és az egységes európai közbeszerzési dokumentumban 
tett nyilatkozata alapján alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 
Ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 

 
Számszerűsíthető  

értékelési szempont  
Ajánlat  

1 Egyösszegű összesen nettó ajánlati ár (Ft) 96.150.000,- Ft + ÁFA 

 
III. kerület Flórián téri 2. és 1. jelű közúti felüljárók felújításának 
engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése (nettó Ft) 

57.950.000,- Ft + ÁFA 

 
VI. kerületi Ferdinánd híd – MÁV vágányok felett (Nyugati 
pályaudvar) - engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése 
(nettó Ft) 

28.950.000,- Ft + ÁFA 

 
XX. kerület Serény utca – MÁV vágányok feletti gyalogos híd 
(Helsinki út) engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése 
(nettó Ft) 

9.250.000,- Ft + ÁFA 

2. Késedelmi kötbér napi mértéke (minimum 0,25%/naptári nap) 1,00 % 

3. Szakmai jogosultság fennállásának megléte (db) 3 db 

 
4. Ajánlattevő neve, székhelye: 
FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház utca 37.), MSc Mérnöki Tervező és Tanácsadó Kft. (1106 Budapest, Fehér út 
10/a-b.), Pont-TERV Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zrt. (1119 Budapest, Thán Károly utca 3-5.) közös ajánlattevők 
 
Alkalmasságának indokolása: 
A FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt., MSc Mérnöki Tervező és Tanácsadó Kft. és Pont-TERV Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zrt. közös 
ajánlattevők érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlatuk megfelel az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumban 
meghatározott feltételeknek és alkalmasak a szerződés teljesítésére. 
 
Ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 

 
Számszerűsíthető  

értékelési szempont  
Ajánlat  

1 Egyösszegű összesen nettó ajánlati ár (Ft) 36.200.000,- Ft + ÁFA 



 
III. kerület Flórián téri 2. és 1. jelű közúti felüljárók felújításának 
engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése (nettó Ft) 

18.300.000,- Ft + ÁFA 

 
VI. kerületi Ferdinánd híd – MÁV vágányok felett (Nyugati 
pályaudvar) - engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése 
(nettó Ft) 

13.700.000,- Ft + ÁFA 

 
XX. kerület Serény utca – MÁV vágányok feletti gyalogos híd 
(Helsinki út) engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése 
(nettó Ft) 

4.200.000,- Ft + ÁFA 

2. Késedelmi kötbér napi mértéke (minimum 0,25%/naptári nap) 1 % 

3. Szakmai jogosultság fennállásának megléte (db) 4 db 

 
5.  Ajánlattevő neve, székhelye: 
SpeciálTerv – KÖZLEKEDÉS Konzorcium (SpeciálTerv Építőmérnöki Kft., 1031 Budapest, Nimród utca 7.; „KÖZLEKEDÉS” Fővárosi Tervező 
Iroda Kft., 1052 Budapest, Bécsi u. 5. V. em. 4-5.) közös ajánlattevők 
 
Alkalmasságának indokolása: 
A SpeciálTerv – KÖZLEKEDÉS Konzorcium közös ajánlattevők érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlatuk megfelel az eljárást megindító 
felhívásban és közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételeknek és alkalmasak a szerződés teljesítésére. 
 
Ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 

 
Számszerűsíthető  

értékelési szempont  
Ajánlat  

1 Egyösszegű összesen nettó ajánlati ár (Ft) 44.400.000,- Ft + ÁFA 

 III. kerület Flórián téri 2. és 1. jelű közúti felüljárók felújításának 
engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése (nettó Ft) 

21.150.000,- Ft + ÁFA 

 
VI. kerületi Ferdinánd híd – MÁV vágányok felett (Nyugati 
pályaudvar) - engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése 
(nettó Ft) 

20.000.000,- Ft + ÁFA 

 
XX. kerület Serény utca – MÁV vágányok feletti gyalogos híd 
(Helsinki út) engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése 
(nettó Ft) 

3.250.000,- Ft + ÁFA 

2. Késedelmi kötbér napi mértéke (minimum 0,25%/naptári nap) 1,00 % 

3. Szakmai jogosultság fennállásának megléte (db) 4 db 

 
 



V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb 
oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

 

 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 1-10 

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: 2 

Ajánlatkérő az 1. részszempont - esetében a fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést, azaz az ajánlatkérő részére a 

legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot (10), a többi megajánlás a legkedvezőbb tartalmi elemhez képest – fordított 

arányosítással számított módon – kevesebb pontot kap a következő képlet alapján:  

P=(Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

Ajánlatkérő a 2. részszempont esetében  az egyenes arányosítás módszerével végzi az értékelést, azaz az ajánlatkérő részére a 

legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot (10), a többi megajánlás a legkedvezőbb tartalmi elemhez képest – egyenes 

arányosítással számított módon – kevesebb pontot kap az alábbi képlet alapján: 

P=(Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 



Ajánlatkérő a 3. részszempont esetében az egyenes arányosítás módszerével végzi az értékelését, azaz az ajánlatkérő részére a 

legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot (10), a többi megajánlás a legkedvezőbb tartalmi elemhez képest – egyenes 

arányosítással számított módon – kevesebb pontot kap az alábbi képlet alapján: 

P=(Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

Ajánlatkérő a fentiek alapján kiosztott pontokat a súlyszámmal megszorozza. Az így kiszámított pontszámok összeadásra kerülnek, 
és az ily módon legtöbb pontot elérő ajánlattevő minősül az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlattevőnek. Ajánlatkérő 
minden esetben két tizedesjegyre kerekít. 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve, székhelye: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház utca 37.), MSc Mérnöki Tervező és Tanácsadó 
Kft. (1106 Budapest, Fehér út 10/a-b.), Pont-TERV Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zrt. (1119 Budapest, Thán Károly utca 3-5.) közös 
ajánlattevők 
 
Ellenszolgáltatás összege: 

 
Számszerűsíthető  

értékelési szempont  
Ajánlat  

1 Egyösszegű összesen nettó ajánlati ár (Ft) 36.200.000,- Ft + ÁFA 

 
III. kerület Flórián téri 2. és 1. jelű közúti felüljárók felújításának 
engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése (nettó Ft) 

18.300.000,- Ft + ÁFA 

 
VI. kerületi Ferdinánd híd – MÁV vágányok felett (Nyugati 
pályaudvar) - engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése 
(nettó Ft) 

13.700.000,- Ft + ÁFA 

 
XX. kerület Serény utca – MÁV vágányok feletti gyalogos híd 
(Helsinki út) engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése 
(nettó Ft) 

4.200.000,- Ft + ÁFA 

2. Késedelmi kötbér napi mértéke (minimum 0,25%/naptári nap) 1 % 

3. Szakmai jogosultság fennállásának megléte (db) 4 db 

 
Ajánlat kiválasztásának indoka: 
A FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt., az MSc Mérnöki Tervező és Tanácsadó Kft., a Pont-TERV Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zrt. közös 
ajánlattevők nyújtották be a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának 
indokai: 2 ---- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 X igen  nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:  

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.: geodézia, anyagvizsgálat, egyes úttervezési-, forgalomtechnikai-, közműtervezési feladatok, 
felsővezeték tervezés, forgalomszámlálás, egyes szerkezettervezési feladatok, földelés, közvilágítás tervezés,  

Pont-TERV Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zrt.: geodézia, hídtervezés, anyagvizsgálat, vízelvezetés, elektromos tervezés, kertészet, út- 
és forgalomtechnika,  

MSc Mérnöki Tervező és Tanácsadó Kft.: úttervezés, geodézia, forgalomtechnika, közműtervezés, érintésvédelem, trolibusz 
felsővezeték tervezése 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 2  

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: --- 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --- 



V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: --- 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama: 
A szerződéskötési moratórium kezdőnapja: 2016.07.02.; szerződéskötési moratórium utolsó napja: 2016.07.11. 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016.06.29. 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016.07.01. 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2 

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 

 


