
1 
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

1. Az ajánlatkérő neve és címe:  

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

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

Tárgy:  
„2012-2013. évben felújítandó útvonalak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése” 9. tervezési 

csomag 

Mennyiség:  

A nyertes ajánlattevő feladata az alábbi feladatok ellátása, melyet részletesen az ajánlatkérő a 

dokumentációban határoz meg: 

17 db Kiviteli terv szintű engedélyezési terv elkészítése és a szükséges engedélyek beszerzése 

 

II. kerület Bem József utca 

II. kerület Gyóni Géza tér 

II. kerület Bimbó út 

II. kerület Keleti Károly utca 

II. kerület Lipthay utca 

II. kerület Margit körút (Lipthay utca – Margit utca) 

III. kerület Hatvany Lajos utca 

III. kerület Tél utca 

II.-III. 

kerület 
Szépvölgyi út 

X. kerület Gergely utca 

X. kerület Kápolna út 

XI. kerület Bocskai út 

XIII. 

kerület 

Róbert Károly körút (Népfürdő utca – Váci 

út) 

XVI. 

kerület 
Nagytarcsai út 

III. kerület Nagyszombat utca 

VIII. 

kerület 
Népszínház utca 

XIV. 

kerület 
Nagy Lajos király útja, útátjárók rendezése 

 
3. A választott eljárás fajtája: 
Keretmegállapodásos eljárás, a verseny újbóli megnyitásával 

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 
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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): 

Ajánlattevő neve: Via Futura Kft., Székhelye: 1111 Budapest, Zenta u. 1. 

Mérnökóra egységár: 3900,- Ft + ÁFA 

Mérnökórák száma 19 500 mérnökóra 

Ajánlati ár 

(mérnökóra egységár * 

mérnökórák száma): 

 

76.050.000 ,- Ft + ÁFA, azaz hetvenhatmillió-ötvenezer forint + 

általános forgalmi adó 

 

Ajánlattevő neve: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt., Székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 17-

19. 

Mérnökóra egységár: 4900 ,- Ft + ÁFA 

Mérnökórák száma 17 900 mérnökóra 

Ajánlati ár 

(mérnökóra egységár * 

mérnökórák száma): 

 

87.710.000,- Ft + ÁFA, azaz nyolcvanhétmillió-hétszáztízezer forint + 

általános forgalmi adó 

 

Ajánlattevő neve: VIA-TRITA Kt., Székhely: 1046 Budapest, Ügető u. 24.  

Mérnökóra egységár: 6000 ,- Ft + ÁFA 

Mérnökórák száma 16 700 mérnökóra 

Ajánlati ár 

(mérnökóra egységár * 

mérnökórák száma): 

 

100.200.000,- Ft + ÁFA, azaz százmillió-kétszázezer forint + általános 

forgalmi adó 

 

 

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: 
Ajánlattevő neve: Via Futura Kft., Székhelye: 1111 Budapest, Zenta u. 1. 

Mérnökóra egységár: 3900,- Ft + ÁFA 

Mérnökórák száma 19 500 mérnökóra 

Ajánlati ár 

(mérnökóra egységár * 

mérnökórák száma): 

 

76.050.000 ,- Ft + ÁFA, azaz hetvenhatmillió-ötvenezer forint + 

általános forgalmi adó 

 

Kiválasztás indoka: a Kbt. 57. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű 

ajánlatot nyújtotta be. 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai:- 
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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: 

a keretmegállapodásos eljárás első részében megjelöltek alapján nem vehet igénybe a 

megkötendő szerződés teljesítéséhez 

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

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: 

a keretmegállapodásos eljárás első részében megjelöltek szerint valamennyi rész tekintetében 

jogosult igénybe venni tíz százalék alatt alvállalkozót az alábbi részekre: 

geodézia, geotechnika, környezetvédelem, közművek, költség-haszon elemzés, forgalmi 

modellezés, szimuláció, műtárgy tervezés 

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

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

ismertetése: 

12. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] kezdőnapja: 2013.08.09. 

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] utolsó napja: 2013.08.18. 

13. * Egyéb információk: 

A közbeszerzési eljárás a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás IV. része tekintetében 

megkötött keretmegállapodás terhére került lefolytatásra. 

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: 

az alapjául szolgáló keretmegállapodásos eljárás: TED 2011/S 246-399707  22/12/2011. 

a konkrét szerződés megkötésére irányuló ajánlattételi felhívás 2013.06.26. -án került 

megküldésre a keretmegállapodásban részt vevő ajánlattevők részére. 

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

időpontja: 

2013.08.08. 

17. Az összegezés elkészítésének időpontja: 

2013.08.08. 

18.* Az összegezés javításának indoka: 


