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A KÖzbeszerzési Ertesítő 20l3l22. számában 2013. 02. 22. napján Budapest és
agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi -Óo"u létrehozása
vállalkozási szerződés keretén belül tárgyban 132712013. szám alatt Ajánlati
felhívást jelentetett meg a BKK Budapesti Közlekedési Központ Működő
Ré szvénytárs as ág ajánlatkétő.

A közbeszerzési eljárásban a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (1119
Budapest, Thán Károly u. 5-7.) ajánlattevőként vett részt.

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáről szőlő összegzést 2}l3.június 28. napjan ktildte meg
részünkre.

Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzés álláspontunk szerint megsérti a Közbeszerzési
TÖrvénY ,,AlaPelvek" fejezetében szereplő, a verseny tisztaságáta, az ajánlatad,ő
esélYegYenlőségére, továbbá az ajánlatok elbírálására vonatk oző atábÉi követelményeket:

"2. § (1) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő kr;teles biztosítani, a gazdasági
szereplő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságtít, átláthaű;ágű Zs
nyilvánosságát.
(2) Az ajánlatkérőnek esélyeglenlőséget és egyenlő btínásmódot kell bíztosítania a
gazdaságí szereplők szúmdra.....
63. § (1) Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hog,, az
ajánlatok megfelelnek-e az ajdnlati (ajánlattételi) vagy töb-b szakarria atta ,yára,
esetén a részvételi és ajánlattételi felhívdsban, a dokumentúcióban, valamint a
j o gs zab ály o k b an me g hatdro zott fe ltéte le knek., ..
67. § (1) Az ajánlatkérő köteles az összes ajúnlattevő, valamint részvételre jelentkező
számdra azonos feltételekkel biztosítani a hidnypőtlds lehetőségét, valamint az
ajánlatokban vagy részvételi jelentkezésekben található, nem eglértátm,i; kijelentések,
nYilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekébe, oi ajánlattev:őktől vagy
részvételre jelentkezőktől felvilágosítást kérni.
71. § (1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító fethívásban köteles meghatározni az
aj ánl atok értéke l é s i s zempontj át.
(2) Az ajánlatok értékelési szempontja a következő lehet:
a) a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, vagy
b) az összességében legelőnyösebb ajánlat kiváIasztása.
(3) Ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot kívúnja kiválasztani,
köteles meghatározni
a) az összes s é gében le gelőnyösebb aj ánlat me gítélésére s zolgáló ré szszempontokat ;
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b) részszempontonként az azok súlyát meghatározó - a részszempont tényleges
jelentőségével arányban álIó - szorzószámokat (a tovóbbiakban: súlyszám);
c) az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határát, amely minden részszempont esetében azonos;
d) azt a módszert (módszereket), amellyel megadja a ponthatárok [c) pontJ közötti
pontszúmot.
(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti részszempontokat az ajánlatkérőnek az alábbi
követelménye lcne k me gfel el ő en kell me ghatároznia :

a) a részszempontok körében nem értékelhető az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez
szülrséges 55. § (]) bekezdése szerinti alkalmassága;
b) a részszempontok kazatt mindig meg kell adni az ellenszolgáltatás mértéhlnek
részszempontját;
c) a részszempontoknak mennyiségi vagy szakmaí s7empontok alapján értékelhető
tényezőkön kell alapulniuk, a közbeszerzés tdrgyával, a s7erződés lényeges feltételeivel
kell kapcsolatban dllniuk (az ellenszolgdltatúson kívül példtíul: a minőség, műszaki
érték, esztétikai és funkcionúlis tulajdonságok, környezetvédelmi és fenntarthatósúgi
tulajdonságok, működési költségek, gazdasógosstíg, költséghatékonyság, vevőszolgálat
és műszaki segítségnyújtás, pótalkatrészek biztosítúsa, készletbiztonság, a teljesítés
időpontja, időszaka); a részszempontok körében értékelhető a munkanélküIi vagy
turtósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának a közbeszerzés során megajánlott
mértéke;
d) a részszempontok nem eredményezhetik ugyanazon ajánlati tartalmi elem többszöri
értékelését;
e) ha részszempont karében alszempontok is meghatározásra kerülnek,
alszempontonként azok - tényleges jelentőségével arányban álló - súlyszámát is meg kell
adni. Nem minősül alszempont megadásának, ha az ajánlatkérő a szalrrnai szempontok
alapján értékelhető részszemponttal kapcsolatban a (3) bekezdés d) pontja szerinti
módszer megadása során leírja, hogl a részszemponttal összffiggő ajánlati elem mely
ö s s z et ev ő i t, v a g,l mily e n tul aj dons ágai t fo gj a viz s gálni ;
(5) A (3) bekezdésbenfoglaltakat is az eljárást megindító felhívásban kell megadni [a c)
és d) pont esetében az eg,,éb információk korébenJ azzal, hogl a d) pont szerinti
módszer (módszerek) részletes ismertetése a dokumentációban is megadható,
(6) A (3) bekezdés d) pontja szerinti módszerelcről, az ajánlatok elbíráldsáról a
Közbeszerzési Hatóság útmutatót készít..,. ".

ezért

előzetes vitaren d ezés i

eljarást kezdeményezünk, kérjük, hogy a T. Ajánlatkérő 132712013. számú közbeszerzési
eljárás ajánlatok elbírálásáról szóló összegzésének - az a|ábbiakban rész|etezett -
törvénysér tő r észeit orvosolj a.

I.

,,1) Alszempont: felhasznúlt alaptérkép bemutatása (súlyszdm: 3)
KTI Közl eke dé s tudományi Intézet Nonprofit Kft. :

Ajánlattevő a műszaki ajánlatának 3,7-es pontjában mutatja be a felhasznált
alaptérképet. Ennek alapján ajánlattevő egy konlcrétan meg nem nevezett, speciálisan
navigációs célolcra tervezett, EOV vetüIetű térkepi adatbázis, Az eglséges forgalmi
modell hálózati modellépítésére vonatkozó követelmények (4,I affiezet) teljesíthetősége
s ze mp o ntj áb ó l r e l ev áns j e l l emz ő i kifej t é s r e kerül ne k.
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Az alaptérkép részletezettsége során előnylaént értékelt szempontok közül az alaptérkep
- pontossága; megállapítható (l:4000-es alaptérkepi pontosság belterületen,

közlekedési hálózaton és csomópontokban 1 : 1 000-es)
- adattartalma: megállapítható (címadatokat, közlekedési rendet, útjelleget leíró

adatokat, navigációt elősegítő információkat és megjelenítési célú illetve POI
adatokat tartalmaz)!
ahualitása: Az ajánlat 3.2.3-as pontjában ajánlattevő megemlíti, hog/ az orto-,
valamint a légi fotók alapján a térkép aktualizálása megtörténhet, ugyanakkor
nem említi, hogl a térkép alapadataí mikorról saírmaznak, a térkép aktualitástít
nem mutatja be, így az aktualitás csak részlegesen állapítható meg.

- kapcsolatok, kapcsolódások feltárása: a kapcsolatok felsoroldsa megtörténik,
részletesebb bemutatás uk nem. "

Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (1) bekezdésében meghatarozott kötelezettségének Társaságunkkal
szemben nem tett eleget akkor, amikor nem kért hiánypótlást a kivastagítással jelzett
hiányosságokra.

II.
,, 2) Alszempont : meglévő adato k felhasznúlús ának móds zertana (s úlyszdm : 3)
Az aktualizálás módszertana során bemutatásra kell kerüInie a felhasználni kívánt
meglévő adatok kOrének. Amennyiben Ajánlattevő nem használja frl a meglévő
adatokat, annak bemutatása és indoklása is szükséges
Az Ajánlatlövő előnyként értékeli az adatok felhasználási módjának részletes
bemutatását, így ktilönösen az adatok egyes modell építési lépésekben történő
felhasználását, illene az egles adatforrásokfelhasznáIt részeinek ismertetését. Továbbá
előnyt jelent amennyiben az Ajánlattevő az adat-felhasznáIási módszertan indoklása
során ismerteti a modellépítéshez és a kalibráláshoz használt adatok korét.
B udapest Modell Tercett Konzorci um:
FelhasznáIni kívánt adatok karének bemutatása: Ajánlattevő a műszaki ajánlatának 2.I-
es pontjában mutatja be a jelenleg rendelkezésre álló forgalmi adatok felhasználását,
illetve azok módját, az ajánlattevő tételesen nem sorolja fél valamennyi, a BKK dltal
biztosítoű adatot, egyesekre utalást tesz, mdsokra nem, utóbbíak kapcsán nem minden
esetben szerepel az indoklús afél nem hasznúlúsról.
Az adatok felhasználási módjának részletes bemutatásáról az alábbiak állapíthatóak
meg:
- adatok egyes modellépítési lépesekben történő felhasználása: megfelelően

bemutatásra kerüI, a bemutatás részletesebb a KTI által megadott rövid
bemutatásoknál, Az ajánlat SWOT analízist is tartalmaz a modellépítésre
vonatkozóan, jelezve a BKK által készítendő eglséges forgalmi modell előnyeit és
hátrányait.

- adatforrásokfelhasznált részeinek ismertetése: megfelelően bemutatásra kerül
- modellépítéshez és kalibráláshoz használt adatok korének ismertetése:

megfelelően bemutatásra kerül. Az ajánlat bemutatja a BKK által nem biztosított,
ugyanakkor a modellépítéshez az ajánlattevő óltal felhasználni kívánt modell
előzményeket is,

Javasolt helyezés: 1.
összegezés:
Az értékelési szempontok alapján megállapítható, hogy az elvárt alap követelményeket
a Systra és a KTI teljes körűen bemutatja, a Budapest Modell Tercett Konzorcium
esetén azonban egyes elemeknél nem kerül bemutaídsra, hogy felhasznáIja-e az
adatot, és ha nem, milyen indokból kifolyólag nem. agyanakkor ezt jelentősen
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ellensúlyozza, hogl az előnykent részesített szempontok esetén a Konzorcium adta
mesSZe a legrészletesebb ajánlatot, valamennyi előnyként vizsgált szemponthoz
kapcsolódva. "

Az összegzés a kivastagítással jelzett szövegrészei egymást kizárják, ha a Budapest Modell
Tercett Konzorcium az elvárt alapkövetelményeket nem mutatja be teljes körűen, űgy azt nem
ellensúlyozhatja az előnyként részesített szempontokkal. Ez alapján a javasolt l. helyezése a
Kbt. ajánlatok értékelési előírásait sérti.

ilI.
,,9) Alszempont: ütemezés és megvalósíthatóstíg bemutatdsa (súlyszdm: 3)
A módszertanban be kell mutatni az egles részfeladatok ütemezését legalább a
fejezetben található részletezettségben. A bemutatott ütemezés annak
megvalósíthatósága, illetve az eg)/es modellépítési feladatok egymásra épülése és azok
időbelisé ge alapj án kerül elbírálásra.
Az Ajánlattevő előnylcént értékeli az egles feladatok egymásra épüIésének bemutatását,
Így kalanasen az ütemezés Gantt-diagrammon történő ábrázolását a 8. fejezetben
talólható részletezettséget meghaladóan. További előnyt jelent a szükséges erőforrások
(a megvalósíthatóság megítélésére alkalmas) bemutatása, íg,, kt;lanösen az
adatfelvételekhez, adatfeldolgozáshoz, modellépítéshez, kiegészítő feladatok
elvégzéséhez szükséges erőforrások ismertetése, Ajánlattevő továbbá előnyként értékeli
az ütemezésben való kockázatok azonosítását és azok kockázatkezelési módjának
b e mut at ás át, kül önö s t e kint e tt e l az adatfelv ét el e kb e n r ej l ő ko c kaz at o lw a.

Budapest Modell Tercett Konzorcium:
Előnyként érte keit elvárás ok:
- Gantt-diagrammontörténő ábrázolás: bemutatásrakerül,
- szültséges erőforrások bemutatása: bemutatásra kerül, a KTI ajdnlatban

foglaltakndl részletesebb informúciót is tartalmaz (projektmenedzsment
s z e rv e z e t, minő s é gb i z t o s í t á s r a v o n at ko z ó info r m ác i ó k é s köv e t e l mé ny e k),

- az ütemezésben való kockázatok azonosítása és azok kockázatkezelési
módj ának bemutatás a : b emutatásra kerül. "

Ajánlatkérő nem írt elő részletesebb információs kötelezettséget az ajánlattevők részére, így a
kivastagítással jelzett szövegrész szerint Társaságunk hátrébb sorolása sérti a Kbt. ajánlatok
értékelési előírásait.

Fentiek alapján kérjük az ajánlatok elbírálásátőI szőlő összegzés törvénysértő részeinek
orvoslását.

Megjeg},zés:
Ajánlattevőként fenntartjuk jogunkat, hogy a 2013. július 03. napján délutánra biztosított
iratbetekintés alkalmával tudomásunkra jutó esetleges további törvénysértés esetén jelen
kérelmünkben fo glaltakat kie gészítj tik, kiterj e s szük.

Budapest, 2013.július 03.

üdvözlettel:

KTI Közlekedéstudom ány i Intézet
Nonprofit Kft.
képv.:

E-mail: bumberak jozsef @ kti,hu


