Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
BKK Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
„Budapest jelzőlámpás közúti forgalomirányító berendezéseinek üzemeltetése és fejlesztése”
Mennyiség:
Jelzőlámpa üzemeltetési feladatok:
1 082 db jelzőlámpás csomópont al- és felépítményeivel (–25%);
23 db sárga villogó berendezés (+20%);
1 db magasságkorlátozás előjelző
Jelzőlámpa fejlesztési feladatok:
80 db jelzőlámpás terepi vezérlőberendezés cseréje, segélyhívó berendezés kiépítése
(+50%);
106 db jelzőlámpás terepi vezérlőberendezés központi kapcsolatának megteremtése,
segélyhívó rendszer kiépítése(+50%), ezen belül 20 csomópont forgalomirányító
központra kötése GPRS – vagy ezzel egyenértékű – technológiával;
3 db parkolóban a forgalomirányító központba integrált parkolás-irányítási rendszer
kiépítése (+33%);
2 db helyszínen a forgalomirányító központba integrált változtatható jelzésképű tábla
telepítése (+50%);
100 db csomópontban forgalomfüggő irányítási rendszer bevezetése (+50%);
100 db csomópontban esélyegyenlőségi elvárás biztosítása (+50%).
A fejlesztési feladatoknál részletezett eszközöket a fejlesztés után a szerződés lejártáig
üzemeltetni is kell.
3. A választott eljárás fajtája:
Kbt. Második Része szerinti, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: 5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes
tájékoztatóra és közzétételének napja:6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja: 2013/S 155-271354 – 2013.08.10.
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra,
átcsoportosításra:-

c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 1
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az
értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén
részenként):
Közös ajánlattevők adatai: Siemens – AR Elektronika közös ajánlattevők
Képviseletre feljogosított közös ajánlattevő:
a. Neve: Siemens Zrt.
b. Székhelye:1143 Budapest, Gizella u. 51-57.
Közös ajánlattevő:
a. Neve: AR Elektronika Zrt.
b. Székhelye:1123 Budapest, Alkotás u. 41.
Nettó ajánlati ár: 4.177.763.641,-Ft.
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható
pontszám alsó és felső határának 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:10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
11.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Közös ajánlattevők adatai: Siemens – AR Elektronika közös ajánlattevők
Képviseletre feljogosított közös ajánlattevő:
c. Neve: Siemens Zrt.
d. Székhelye:1143 Budapest, Gizella u. 51-57.
Közös ajánlattevő:
c. Neve: AR Elektronika Zrt.
d. Székhelye:1123 Budapest, Alkotás u. 41.
Nettó ajánlati ár: 4.177.763.641,-Ft.
Kiválasztásának indoka: Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legkedvezőbb
megajánlást tette.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:-

12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
tervezési munkák; alépítményi munkák; kábelezési munkák; szerelési munkák; al- és
felépítményi munkák; vezérlőberendezés programozási munkák; adatnyilvántartási munkák;
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a
százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Signalterv Forgalomtechnikai Kft. (2220 Vecsés, Széchenyin út 18.) 15%
közúti forgalomirányító berendezések üzemeltetése, programozása
Swarco Traffic Hungaria Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 150.) 24,9 %
közúti forgalomirányító berendezések üzemeltetése, programozása, hibaelhárítása
c) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrásaira (is) támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Signalterv Forgalomtechnikai Kft. (2220 Vecsés, Széchenyin út 18.)
III.2.3. műszaki illetve szakmai alkalmasság M2. pont tekintetében
M2.1. 1 fő; M2.4. 1 fő; M2.5. 2 fő, M2.6. 1 fő
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2013.12.21.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2013.12.30.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2013.12.20.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2012.12.20.
18.* Az összegezés módosításának indoka:
19.* Az összegezés módosításának időpontja:
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja:
21. * Az összegezés javításának indoka:
22. * Az összegezés javításának időpontja:
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja:
24.* Egyéb információk:
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.

