7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

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: 2013. évi Hídfelújítások 1. eljárás – Felüljárók
felújításának tervezési szolgáltatásai
A nyertes ajánlattevő feladata az alábbi feladatok ellátása, melyet részletesen az ajánlatkérő
a dokumentációban határoz meg:
Engedélyezési tervdokumentáció és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése.
Ajánlatkérő az elvégzendő feladatokat 24 116 mérnökórára becsli.
Az érintett műtárgyak és felüljárók a következők:

kerület

1.

X.

2.

X.

3.
4.

műtárgy
Ferihegyi gyorsforgalmi úti – MÁV vágányok feletti közúti híd
(Újhegyi útnál)

műtárgy
azonosító

P-524
P-501

XIII.

Ferihegyi gyorsforgalmi út – Vasgyár utca feletti közúti híd
Kámfor utca – Béke út feletti közúti híd aluljáróval, támfalakkal,
lépcsőkkel

XIV.

Csömöri út – Drégelyvár utca – MÁV vágány feletti közúti híd

P-922

P-912

Elkészítendő tervdokumentációk és leszállítandó példányszámok munkarészenként:
engedélyezési tervdokumentáció 5 példány, jóváhagyott Engedélyezési tervdokumentáció 5
példány, jóváhagyott Kiviteli tervdokumentáció 15 példány, kivitelezésre irányuló
Ajánlatkérési dokumentáció 15 példány. A terveket digitális formátumban is le kell szállítani 4
db CD/DVD-n.
3. A választott eljárás fajtája: keretmegállapodásos eljárás második szakaszaként a Kbt.
136/B§ (3) bekezdés b) pontja szerint.
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): 4
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. Ajánlattevő neve:
UVATER Út-, Vasúttervező Zrt.
Székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.
Ellenszolgáltatás értéke összesen: 105.000.000,- Ft
2. Ajánlattevő neve:
CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő zRt.
Székhelye: 1112 Budapest, Dió u. 3-5.
Ellenszolgáltatás értéke összesen: 113.950.000,- Ft

3. Ajánlattevő neve:
UNITEF ’83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.
Székhelye: 1119 Budapest, Bornemissza tér 12.
Ellenszolgáltatás értéke összesen: 108.640.000,- Ft
4. Ajánlattevő neve:
FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (Konzorciumvezető)
Székhelye: 1024 Budapest, Lövőház u. 37.
UTIBER Közúti Beruházó Kft. (Konzorciumtag)
Székhelye: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.
Ellenszolgáltatás értéke összesen: 83.200.200,- Ft
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:
FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (Konzorciumvezető)
Székhelye: 1024 Budapest, Lövőház u. 37.
UTIBER Közúti Beruházó Kft. (Konzorciumtag)
Székhelye: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.
Ellenszolgáltatás értéke összesen: 83.200.200,- Ft
Ajánlattevő ajánlata megfelelt az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban
meghatározottaknak. Kiválasztásának indoka: Ajánlattevő nyújtotta be a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 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:
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:
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.
november 05.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] utolsó napja: 2013. november
14.
13. * Egyéb információk: A közbeszerzési eljárás a „Tervezési szolgáltatások, mérnöki
munkák és műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzésére irányuló keretmegállapodásos eljárás
indítása a BKK Zrt. és a BKK Közút Zrt., mint közös ajánlatkérők részére” tárgyú

keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás XII. részében 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 alapul szolgáló keretmegállapodásos eljárás: TED
2011/S 246-399707 2011.12.22.
A konkrét szerződés megkötésére irányuló ajánlattételi felhívást Ajánlatkérő 2013.09.09.
napján küldte meg a keretmegállapodásban nyertes ajánlattevő részére, verseny
újraindításával.
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:
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat
elbírálási szempontot alkalmazta.

