Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (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: CAF villamosok nem garanciális hibáinak javításához szükséges árubeszerzés és kapcsolódó
szolgáltatások

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes Ajánlattevő feladata a CAF villamosok nem garanciális hibáinak javítása, a javításhoz a szükséges alkatrészek biztosítása a
szerződés időtartama alatt a Műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően a nettó 120.000.000,- Ft összegű keretösszeg erejéig.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Ajánlatkérő a Kbt. Harmadik részét alkalmazza a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló
307/2015. (X.27.) Korm. rendeletben foglalt eltérésekkel.
IV.1.2) Az eljárás fajtája:
Ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytatott le a 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 15. §
(2) bekezdés a) pontja alapján.
IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
A Kbt. Harmadik Részének szabályai alkalmazandóak a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról
szóló 307/2015. (X.27.) Korm. rendeletben foglalt eltérésekkel, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 6. § (1) bekezdés szerint jár el.
Az eljárás jogcíme a 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja, tekintettel arra, hogy a korábban beszerzett dolog
részbeni kicserélése vagy bővítése során a korábbi nyertes Ajánlattevőnek másikkal történő helyettesítése azzal a következménnyel
járna, hogy műszaki-technikai szempontból eltérő és nem illeszkedő dolgokat kellene beszerezni vagy az ilyen beszerzés aránytalan
műszaki-technikai nehézséget eredményezne a működtetésben és a fenntartásban.
Indoka:
A Budapesti Közlekedési Központ 2014. márciusában kötött szerződést a CAF S.A. céggel összesen 37 darab villamos jármű, a kapcsolódó
berendezések, valamint további 87 darab villamos jármű feltételes mennyiségben történő leszállítására. A szerződés tartalmazza az
alapmennyiségben leszállított járművek jótállási időben történő javítását is.
A járművek nem-garanciális hibáinak (pld. sérülésből, rongálásból) eredő javítására vonatkozóan a szerződés nem terjed ki, erre
vonatkozóan önálló szerződés megkötése szükséges. Tekintettel a műszaki-technikai okokra, a nem garanciális hibák javításához
szükséges árubeszerzési és kapcsolódó szolgáltatásokat tartalmazó szerződést a járműveket szállító CAF. S.A.-val szükséges megkötni.
A villamos járműveket érintő nem garanciális hibák jellemzően sérülésből vagy rongálásból erednek. Az ennek következtében sérülő
jármű elemek, alkatrészek a jármű külső és belső oldalán egyaránt előfordulhatnak, az érintett elemek száma a sérülés vagy rongálás
pontos helyéből és erejétől függ. Jelen szerződés keretében ezen sérült elemek cseréjéhez szükséges elemek, alkatrészek megrendelése,
beszerzése és a sérült elemek cseréje történik meg.
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A villamos járművek minden esetben egyedi termékek, amelyeket a megrendelő város villamoshálózatának forgalmi, műszaki
adottságai határoznak meg. A Budapest részére rendelt CAF villamos járművek is egyedi termékek, az egyediség az alkalmazott
alkatrészek, műszaki egységek számában, minőségében, működésében, színében és az alkatrészek együttműködésében egyaránt
jelentkezik. Az egyediséget tovább erősíti, hogy a járműveknek több olyan rendszerhez kell csatlakozni, melyek az infrastrukturális vagy
szoftveres adottságból adódóan premisszának tekintendőek. Budapest esetén ezek közé sorolhatóak a peronkialakítások, a FUTÁRrendszer, a jegykezelők és több egyéb tétel.
A fentiekből levezethető, hogy a villamos jármű bármilyen balesetből vagy rongálásból eredő sérülése esetén a sérült alkatrész, elem
cseréjéhez csakis ugyanolyan egyedi elem alkalmazása lehetséges. Mivel a villamos járművek egyedisége miatt átfogó alkatrész
beszállítói vagy márkakereskedői hálózat nem létezik, így az egyedi elemek beszerzését, leszállítását és cseréjét a gyártó, jelen esetben
a CAF S.A. tudja csak végrehajtani.

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 --A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 --IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési
Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2016.03.31.
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 [] Elnevezés: Adásvételi keretszerződés
Az eljárás eredményes volt X igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
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: 1 db
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve: CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.
Ajánlattevő székhelye: José Miguel Iturrioz No. 26, 20200 Beasain, Guipúzcoa, Spanyolország

Számszerűsíthető

Ajánlat

értékelési szempont
1

Összesített ajánlati ár

1.753.279,58 EUR
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Az ajánlattevő ajánlata alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és
a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
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.)
Az ajánlattevő neve:
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

súlyszámai
(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 --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--V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.
Ajánlattevő székhelye: José Miguel Iturrioz No. 26, 20200 Beasain, Guipúzcoa, Spanyolország

Számszerűsíthető

Ajánlat

értékelési szempont
1

Összesített ajánlati ár

1.753.279,58 EUR

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. ajánlattevő tette a legalacsonyabb árat 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
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
javítási munkák, munkák felügyelete, ellenőrzése
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
CAF Hungary Kft. 1132 Budapest, Váci út 22-24. 7. emelet
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:---
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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:

---

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016. december 2.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016. december 2.
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

4

