
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

Postai cím: Pétervárad utca 2.

Város: Budapest Postai irányítószám: 1145

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

A közbeszerzés tárgya: Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT) és Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) 

alapján Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének teljes körű 

felülvizsgálatával kerületi építési szabályzat (KÉSZ) elkészítésével kapcsolatos tervezési feladatok ellátása.

II.2) A közbeszerzés mennyisége

A közbeszerzés mennyisége: 

I. ütem: megalapozó vizsgálat, szabályozási koncepció
II. ütem: alátámasztó javaslat, kerületi építési szabályzat tervezete (314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 38. § szerinti 
véleményezési szakaszra)
III. ütem: végső szakmai véleményezési dokumentáció (314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés szerinti végső 
szakmai véleményezésre)
IV. ütem: képviselő-testületi jóváhagyásra előkészített dokumentáció
V. ütem: jóváhagyott dokumentáció
VI. ütem: hatálybalépés

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Harmadik rész, XVII. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt. 113. § alapján hirdetmény közzététele nélküli nyílt eljárás

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2016. 08. 15.

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: Tervezési szerződés

Az eljárás eredményes volt X igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
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V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

 A kzbeszerzsi eljrst eredmnytelennek minstettk.

Az eredménytelenség indoka: 

 A szerzds megktst megtagadtk

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: [3]

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Szumma ajánlati ár: (nettó HUF) 24.450.000,-Ft

Teljesítési határidő 233 nap

Szakmai tapasztalat 10 db

Az ajánlat megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott követelményeknek.

Völgyzugoly Műhely Kft.

2083 Solymár, Bimbó u. 20.

Szumma ajánlati ár: (nettó HUF) 24.000.000,-Ft

Teljesítési határidő 330 nap

Szakmai tapasztalat 5 db

Az ajánlat megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott követelményeknek.

KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft.

1183 Budapest, Üllői út 455.

Szumma ajánlati ár: (nettó HUF) 44.000.000,-Ft

Teljesítési határidő 250 nap

Szakmai tapasztalat 72 db

Az ajánlat megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott követelményeknek, így az a Kbt. 69. § (2) 
bek. alapján megfelelőnek tekintendő, azzal, hogy a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. nem került az alkalmasság utólagos (tételes) 
igazolására felhívásra a Kbt. 69. § (6) bek. alapján, így Ajánlatkérő az Ajánlattevő alkalmasságát nem tudta megállapítani.

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:
Kasib Kft.

Az ajánlattevő neve: 
Budapest Főváros 
Városépítési Tervező Kft.

Az ajánlattev
Völgyzugoly M
Kft.

Az értékelés A részszempontok
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részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)

súlyszámai
(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)

Értékelési 
pontszám

Értékelési 
pontszám és 
súlyszám 
szorzata

Értékelési 
pontszám

Értékelési 
pontszám és 
súlyszám 
szorzata

Értékelési 
pontszám

Szumma vállalási ár (nettó HUF) 50 55 2750 98,2 4910 100
Teljesítési határidő 30 89,7 2691 100 3000 70,9
Szakmai tapasztalat 20 100 2000 100 2000 100
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

7441 9910

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:  1-100

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: 

Az értékelés részszempontjai Módszer
1. Szumma vállalási ár (nettó HUF) Fordított arányosítás
2. Teljesítési határidő Fordított arányosítás 
3. Szakmai tapasztalat Pontkiosztás előre 

meghatározott ponttáblázat 
alapján

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Szumma ajánlati ár: (nettó HUF) 24.450.000,-Ft

Az ajánlat megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott követelményeknek.

A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat (legjobb ár-érték arány).

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2

Völgyzugoly Műhely Kft.

2083 Solymár, Bimbó u. 20.

Szumma ajánlati ár: (nettó HUF) 24.000.000,-Ft

Az ajánlat megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott követelményeknek.

A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat (második legjobb ár-érték arány).

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 X igen  nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni: régészet, forgalomszámlálás

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: közlekedési szakági munkarész készítése, közmű szakági munkarész készítése (vízi-
közmű, energia közmű, elektronikus hírközlés)

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 

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

Kezdete: (2016/10/20) / Lejárata: (2016/10/30)

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2016/10/05)

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2016/10/19)

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 

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: Az összegezés V.2.8) pontjának második fordulata adminisztratív okokból kitöltetlen 
maradt.

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 2016/10/19

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 2016/10/19

VI.1.10) További információk: 2

___________________________________________________________________________________________
______________

1    szükség szerinti számban ismételje meg

2    adott esetben
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