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 FUTÁR projekt független mérnöki munkáinak ellátása, rendelkezésre állás biztosítása
„A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése, korszerűsítése a felszíni és
felszín alatti közösségi közlekedésben” (röviden a továbbiakban: FUTÁR) című projekt
műszaki ellenőrzését és minőségellenőrzési feladatainak elvégzését az Ajánlatkérő független
mérnök megbízásával kívánja biztosítani.
A megbízás az Ajánlatkérő érdekeinek képviselete a FUTÁR projekt megvalósulása során a
műszaki, pénzügyi, gazdálkodási és (meghatározott körű) jogi kérdésekben, továbbá
mindaz, amire a megkötött szerződés kiterjed.
A független mérnök az Ajánlatkérő (a szerződés teljesítése során Megbízó, illetőleg a
FUTÁR projekt megvalósítása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás Vállalkozási szerződés
és Felhasználási szerződése vonatkozásában Megrendelő) helyszíni képviselőjeként a
FUTÁR projekt megvalósítására irányuló munkáiban általában a szolgáltatások, szoftver,
hardver és feldolgozott anyagok (előbbi négy röviden: termék) felhasználásának
összehangolt és szabályozott terv szerinti tevékenységeinek folyamatát segíti elő és ellenőrzi,
illetve végzi az alábbiakban:
• a jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések, valamint a létesítést
engedélyező
hatóság által jóváhagyott kiviteli terv megvalósító általi betartása,
• a FUTÁR projekt megvalósítása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás Műszaki
Dokumentációja, a Tervdokumentáció és a Kiviteli tervek (építési tervek, Rendszerterv,
elektromos csatlakozási terv, üzemeltetési-, oktatási dokumentáció, szoftver tervezés során
létrejövő tervek) alapján a munkák ellenőrzése, a helyszíni kitűzések helyességének,
szükség esetén felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,
• a független mérnöki, műszaki ellenőri dokumentációs kötelezettség teljesítése
• a hatósági engedélyek, előírások, a projektben meghatározott határidők és minőségi
előírások, a szerződések megtartásának ellenőrzése,
• közreműködik az egyeztető, megoldási javaslatokat rögzítő megbeszéléseken,
tárgyalásokon,
• az építési napló ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése,
észrevételezése, mérnöki jelentések, zárójelentések, helyszíni jelentések készítése,
• a hibák, hiányosságok, eltérések (az építési naplóban, jelentésben) feltüntetése,
• a műszaki, informatikai, gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal
kapcsolatos
javaslatok megtétele,
• A változások (eltérések, cserék) megalapozottságának vizsgálata, megfelelés ellenőrzése a
Vállalkozói, Megbízói és Támogatási szerződéseknek (határidő) megfelelően, közreműködés
a Változáskezelésben és a Változáskezelési Dokumentumok elkészítésében.
• a munkák eltakarása, beépítése, elfedése, behúzása, stb.előtt azok mennyiségi és minőségi
ellenőrzése,
• a termékek és az elvégzett munkák minőségére vonatkozó előírások betartása,
• a munkaerő szükséges képzettségének, a szervezeti rendnek, kötelező felelősségbiztosítás
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meglétének ellenőrzése,
• pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,
• az átadás-átvételek, a részteljesítés, az előzetes átadás-átvétel, a megvalósítási szakaszok
eljárásainak, a végső átadás-átvételnek lefolytatása, azok koordinálása,
• a műszaki-, teljesítmény-jellemzők ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági
előírások betartásának ellenőrzése,
• A rendszerszintű, folyamatos és biztonságos üzem teljesülését bizonyító próbaüzem, az
eljárás lefolytatása, a végső átadás-átvétel folyamatának ellenőrzése, a végső átadási
dokumentáció összeállítása,
• a termék (beépített anyagok, szerkezetek, berendezések, készülékek, program,
szolgáltatás) minőségtanúsításának ellenőrzése,
• a termék szavatosságával, jótállásával, garanciális tevékenységeivel kapcsolatos előírások
betartásának ellenőrzése.
A garanciális, jótállási és utó-felülvizsgálati időszak nem-megfelelőség (hiba, hiány, zavar,
téves működés) listájának kezelése
3. A választott eljárás fajtája: A Kbt. Harmadik része szerinti nyílt 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): 1 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):
Ajánlattevő neve: „METRÓ” Közlekedésfejlesztési Beruházási és Mérnöki Szolgáltató Kft.
és a ZÖLD TERASZ Ingatlanforgalmazó és Építőipari Kft. közös ajánlattevők
Székhely: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/c
Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
Egyösszegű Nettó Ajánlati ár: 14.500.000,- 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: „METRÓ” Közlekedésfejlesztési Beruházási és Mérnöki Szolgáltató Kft.
és a ZÖLD TERASZ Ingatlanforgalmazó és Építőipari Kft. közös ajánlattevők
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Székhely: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/c
Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
Egyösszegű Nettó Ajánlati ár: 14.500.000,- Ft
Ajánlattevő megfelel a felhívásban és a dokumentációban meghatározott alkalmassági és
érvényességi követelményeknek.
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: 2014.01.16.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] utolsó napja: 2013.01.27.
13. * Egyéb információk:14. * Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra
és közzétételének napja:15. Hivatkozás
az eljárást
megindító
közzétételének/megküldésének napja:
KÉ 23666/2013, megjelent: 2013.12.23.

hirdetményre,

illetőleg

felhívásra

és

16. Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének
időpontja:
2014.01.15.
17. Az összegezés elkészítésének időpontja:
2014.01.15.
18.* Az összegezés javításának indoka:-
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