
10. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez 

 

Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról 

 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. 

 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

 

Budapest jelzőlámpás közúti forgalomirányító berendezéseinek üzemeltetése és fejlesztése. 

 

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, uniós értékhatárt elérő értékű, hirdetmény közzétételével induló, 

tárgyalásos közbeszerzési eljárás, a közszolgáltatókra vonatkozó különös szabályok 

betartásával. 

 

4.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 

tájékoztatóra és közzétételének napja:- 

 

5. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 

közzétételének napja:  

2013/S 155-271354, 2013.08.10. 

 

6. a) Eredményes volt-e a részvételi szakasz: igen 

b) Eredménytelen részvételi szakasz esetén az eredménytelenség indoka: - 

c) Az eredménytelen részvételi szakaszt követően indul-e új eljárás: - 



7. A benyújtott részvételi jelentkezések száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 

1 db 

 

8. Az alkalmas, egyben érvényes részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezők neve és címe, 

minősítésük indoka (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva): 

 

Közös részvételre jelentkezők: 

Siemens Zrt. (Székhelye: 1143 Budapest, Gizella u. 51-57.) 

AR Elektronika Zrt. (Székhelye:1123 Budapest, Alkotás u. 41.) 

 

Részvételre jelentkező megfelel az eljárást megindító felhívásban meghatározott alkalmassági 

és érvényességi követelményeknek. 

 

9. Az alkalmatlannak minősített jelentkezők neve és címe, valamint minősítésük indoka 

(részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva): - 

10. Az egyéb okból érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezők neve és címe, az 

érvénytelenség indoka (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva): - 

11. Az ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve és címe (részajánlat-tételi lehetőség 

esetén részenként megadva): 

 

Közös részvételre jelentkezők: 

Siemens Zrt. (Székhelye: 1143 Budapest, Gizella u. 51-57.) 

AR Elektronika Zrt. (Székhelye:1123 Budapest, Alkotás u. 41.) 

 

 

12. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2013. november 05. 

13. Az összegezés megküldésének időpontja: 2013. november 05. 

14.* Az összegezés módosításának indoka: 

15.* Az összegezés módosításának időpontja: 

16. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: 

17. * Az összegezés javításának indoka: 

18. * Az összegezés javításának időpontja: 

19. * A javított összegezés megküldésének időpontja: 

20.* Egyéb információk: 

 

 

  

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

 


