Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
BKK Zrt., 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Tárgy:
„Budapest belső városrészének komplex kerékpárosbarát fejlesztéséhez szükséges tervek elkészítése
(V. és XIII. kerület)”
Mennyiség:
Döntéselőkészítő tanulmányterv és látványtervek készítése 3 db útvonalon, összesen 5,71 km
hosszban.
Kerékpáros főhálózati elem útépítési és forgalomtechnikai kiviteli terv szintű engedélyezési terveinek
elkészítése és a jogerős építési engedélyek megszerzése 1 útszakaszon 0,88 km hosszon
Kiviteli terv szintű forgalomtechnikai tervek elkészítése, (jellemzően kisbeavatkozások, kerékpáros
nyom tervezése, szegélykorrekció) és a jóváhagyások megszerzése 5 útszakaszon, összesen 4,35 km
hosszban.
16 db jelzőlámpás csomópont átalakításának tervezése és a jóváhagyások megszerzése
29 utca egyirányú forgalmi rendjének módosításának tervezése összesen 11,16 km hosszban és a
jóváhagyások megszerzése
20 helyszínen (6-10 férőhelyes) kerékpárparkoló tervezése
Forgalomcsillapított területek felülvizsgálata 2 területen
5 helyszínen akadályok felszámolása a kényelmes kerékpározás érdekében
Nyilvános tervismertető, várospolitikai egyeztetés: minimum két alkalommal
Tájékoztató kiadványok előkészítése nyomdakész minőségben A4-es kiadvány formátumban
kerületenként 4-6 helyszín kiragadásával színes tervrajzokkal és látványtervekkel, illetve 2 db A1-es
bemutató poszter formátumú összefoglaló a műszaki leírásban részletesen meghatározottak 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):
6 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):
1.
Ajánlattevő neve: „BUDAPEST ZSONGÁSBAN” KONZORCIUM
Közlekedési Fővárosi Tervező Iroda Kft. (1052 Budapest, Bécsi u. 5.) - Pro Urbe Kft. (1034
Budapest, Szomolnok u. 14.) - KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (1117
Budapest, Thán Károly u. 3-5.)- Terra Stúdió Kft. (1094 Budapest, Angyal u. 7/A)- Mű-hely
Tervező és Tanácsadó Zrt. (1065 Budapest, Bajcsy Zs. út 31.) - Város-Teampannon Kft. (1053
Budapest, Veres Pálné u. 7.)- Transinvest-Budapest Kft. (1106 Budapest, Fehér út 10.)- Formap
Általános Geodéziai és Szolgáltató Kft. (1021 Budapest, Széher u. 22.)
14.784.000,- Ft + ÁFA, azaz tizennégymillió-hétszáznyolcvannégyezer forint + általános
forgalmi adó
2.
Ajánlattevő neve: SpeciálTerv - Tura-Terv - Partner Konzorcium
Székhelye: 1031 Budapest, Nimród u. 7.
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16.454.600,- Ft + ÁFA, azaz
tizenhatmillió-négyszázötvennégyezer-hatszáz forint + általános forgalmi adó
3.
Ajánlattevő neve: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. konzorciumvezető
Székhelye: 1024 Budapest, Lövőház u. 37.
Ajánlattevő neve: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Székhelye: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.
16.399.330,- Ft + ÁFA, azaz tizenhatmillió-háromszázkilencvenkilencezer-háromszázharminc
forint + általános forgalmi adó
4.
Ajánlattevő neve: VIA FUTURA Kft.
Székhelye: 1111 Budapest, Zenta u. 1.
14.875.000,- Ft + ÁFA, azaz tizennégymillió-nyolcszázhetvenötezer forint + általános forgalmi
adó
5.
Ajánlattevő neve: Trenecon COWI Tanácsadó és Tervező Kft.
Székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76. III. em.
16.471.500 ,- Ft + ÁFA, azaz tizenhatmillió-négyszázhetvenegyezer-ötszáz forint + általános
forgalmi adó
6.
Ajánlattevő neve: Metróber Tervező és Tanácsadó Kft.
Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 28. I/4.
16.380.000 ,- Ft + ÁFA, azaz tizenhatmillió-háromszáznyolcvanezer 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: „BUDAPEST ZSONGÁSBAN” KONZORCIUM
Közlekedési Fővárosi Tervező Iroda Kft. (1052 Budapest, Bécsi u. 5.) - Pro Urbe Kft. (1034
Budapest, Szomolnok u. 14.) - KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (1117
Budapest, Thán Károly u. 3-5.)- Terra Stúdió Kft. (1094 Budapest, Angyal u. 7/A)- Mű-hely
Tervező és Tanácsadó Zrt. (1065 Budapest, Bajcsy Zs. út 31.) - Város-Teampannon Kft. (1053
Budapest, Veres Pálné u. 7.)- Transinvest-Budapest Kft. (1106 Budapest, Fehér út 10.)- Formap
Általános Geodéziai és Szolgáltató Kft. (1021 Budapest, Széher u. 22.)
14.784.000,- Ft + ÁFA, azaz tizennégymillió-hétszáznyolcvannégyezer 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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Ajánlattevő neve: VIA FUTURA Kft., Székhelye: 1111 Budapest, Zenta u. 1., 14.875.000,- Ft +
ÁFA, azaz tizennégymillió-nyolcszázhetvenötezer forint + általános forgalmi adó kiválasztás
indoka: a Kbt. 57. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot nyújtotta be.
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:
a keretmegállapodásos eljárás első részében megjelöltek alapján nem vehet igénybe a
megkötendő szerződés teljesítéséhez
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:
„közúti vasúttervezés, vasúttervezés, közműtervezés, felsővezeték, zöldfelületrendezés,
környezetvédelem, forgalomfelvétel”
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
a keretmegállapodásos eljárás első részében megjelöltek szerint a XV. rész tekintetében jogosult
igénybe venni tíz százalék alatt alvállalkozót az alábbi részekre: geodézia, geotechnika,
környezetvédelem, közművek, költség-haszon elemzés, forgalmi modellezés, szimuláció,
műtárgy tervezés
11.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények
ismertetése:
12. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] kezdőnapja: 2013.01.25.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] utolsó napja: 2013.02.03.
13. * Egyéb információk:
A közbeszerzési eljárás a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás XV. 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 2012.09.24. -én került
megküldésre a keretmegállapodásban részt vevő ajánlattevők részére.
16. Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének
időpontja:
2013.01.24.
17. Az összegezés elkészítésének időpontja:
2012.01.24.
18.* Az összegezés javításának indoka:
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