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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:  

„Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

üzemeltetéséhez szükséges eszközök beszerzése” 

Mennyiség:  

Taxiállomások forgalomképes eszközei és azok mennyiségei, Forgalomtechnikai eszközök: Jelzőtáblatartó 

horganyzott oszlopok: 318 db, TAXI állomás jelzőtáblák: 296 db, Kiegészítő jelzőtáblák: 366 db, Megállni 

tilos táblák: 73 db, Parkolásgátló oszlopok: 235 db, Kandeláberek: 2 db. 

Taxiállomások forgalomtechnikai tervei: 226 db 

Informatikai rendszerek: Taxiállomás nyilvántartó és ellenőrző alkalmazás: 3 db taxiállomás-ellenőrző 

mobil eszköz, 10 munkaállomásra telepíthető taxiállomás nyilvántartó ellenőrző alkalmazás, 1 db szerver 

célú hardver eszköz biztosítása, Ügyfélszolgálati ügyfélnyilvántartó ügyviteli alkalmazás. 

 

Ajánlatkérő a részletes mennyiségi adatokat – tekintettel azok terjedelmére -, a dokumentációban adta 

meg. 

 

3. A választott eljárás fajtája: 

hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 

 

4. a) Eredményes volt-e az eljárás: nem 

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: 

Ajánlattevő ajánlatát visszavonta az ajánlati kötöttség beállta előtt, ezért az eljárás a Kbt. 92. § a) pontja 

alapján eredménytelen 

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 

nem 

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 

 

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): 

 

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: 

- 

 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

- 
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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: 

Budapest Főváros Önkormányzatának 39/2011 (VII.7.) Főv. Kgy. Rendeletének 11. § (1) bekezdése 

értelmében a fővárosi taxiállomások üzemeltetését, a taxiállomások létesítésével fenntartásával, 

működtetésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatokat 2012. január 1-jétől a BKK Budapesti 

Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság látja el. Az átvett feladatok ellátásához 

nélkülözhetetlen a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által a 

feladatellátáshoz eddig használt eszközök, tervek átvétele. 

 

Az eszközökkel kizárólag a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

rendelkezik, tekintettel arra, hogy az 59/1999. (XI. 18.) Főv. Kgy. rendelet 10. § (1) bekezdése a Fővárosi 

Taxiállomásokat Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogelődjét, a Fővárosi Taxiállomásokat 

Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Társaságot jogosította fel a taxiállomások üzemeltetésére. Ebből a 

kizárólagos jogosultságból adódóan csak a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság tulajdonában vannak olyan műszaki-technikai sajátosságokkal rendelkező eszközök, 

amelyek nélkülözhetetlenek ajánlatkérő jogszabályi kötelezettségének teljesítéséhez. Ez megalapozza a 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazását, melyet a Kbt. 252. § (1) bekezdésének e) pontja tesz 

lehetővé, a Kbt. 125. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott körülmény (a szerződést műszaki-

technikai sajátosságok, művészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy 

meghatározott szervezet, személy képes teljesíteni) fennállására történő hivatkozással. 

12. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] kezdőnapja: 

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] utolsó napja:   

 

13. * Egyéb információk: 

Ajánlattevő ajánlatát visszavonta az ajánlati kötöttség beállta előtt, ezért az eljárás a Kbt. 92. § a) pontja 

alapján eredménytelen 
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: 

2011.11.30 

16. Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének időpontja: 

2011.12.19 

17. Az összegezés elkészítésének időpontja: 

2011.12.19 

18.* Az összegezés javításának indoka: 

  

 A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 

 A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat 

elbírálási szempontot alkalmazta. 

 

 


