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ELŐTERJESZTÉS

„VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt azonosító számú támogatásból
megvalósuló, közterületi funkcióhoz kapcsolódó engedélyezési és kiviteli
tervek elkészítése" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlatainak elbírálásáról
Tisztelt Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság!
A Bizottság PTB 162/20 18. 0/. 24.) számú határozatával elfogadta a „VEKOP-6.2. 1-1 52016-00005 projekt azonosító számú támogatásból megvalósuló, közterületi funkcióhoz
kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése" tárgyú, a Kbt. 11 3. § szerinti
közbeszerzési eljárás összefoglaló tájékoztatóját és felkérte a polgármestert, hogy intézkedjen
a közbeszerzési elj árás lefolytatásáról.
2018. június 12-én került megindításra az eljárás az EKR rendszerben, az ajánlattételi
felhívásban az ajánlattételi határidő 2018. június 26. 10:00 óra volt.
Az EKR rendszer 20 18. június 26. 12:00 órakor elvégezte az ajánlatok bontását, a mellékelt
bontási jegyzőkönyv alapján.
Az ajánlatok értékelését öt tagból álló bírálóbizottság végezte. Az
összegezés az előterjesztés melléklete .

értékelésrő l

készült

A Bírálóbizottság szakmai álláspontja egyértelműen az, hogy a becsült értéknek elegendőnek
kell lennie a tervezési feladatra, ezért az elj árás megismétlését javaso lj ák.
Kérem, hogy a Bírálóbizottság javaslatait fi gyelembe véve, a Tisztelt Bizottság hozza meg
döntéseit.

Budapest, 20 18.július 5.
Tisztelettel:

e-;:;~ Le__
Németh Angéla
alpolgármester L,... .
Melléklet:
Bontási jegyzőkönyv
Bírálóbizottsági j egyzőkönyv
Összegezés

Téma~ele'.ös

e 1-: :

. Jegyzödroda '.) „
Jegyzo1lattamozas: 20 18.Juhus „ „„ nap

~ 'I

Alauas: „„„„ „„ „ .„„„„„„.

Határozati javaslatok:
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és
Vagyongazdálkodási Bizottsága úgy dönt, hogy
1. a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által lefolytatott, „VEKOP-6.2.1-152016-00005 projekt azonosító számú támogatásból megvalósuló, közterületi
funkcióhoz kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése" tárgyú
közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
2. felkéri a polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármestert, hogy gondoskodjon az eljárás
ismételt, a bírálóbizottság által javasolt módosított tartalommal történő kiírásáról.
Határidő:
Felelős:

2018. július 11. (döntésre)
2018. augusztus 31. (új közbeszerzési eljárás lebonyolítására)
polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester

A határozatok elfogadásához név szerinti szavazás és
szükséges.

egyszerű

szavazattöbbség

Jogszabályi hivatkozás:
A
A

közbeszerzésekről

képviselő-testületi

szóló 2015. évi CXLIII. tv. 27. §,
hatáskörök átruházásáról szóló 2 1/2004. (IV. 30.) ök. rendelet 1. § b) pont.
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BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV
amely készült a(z) Budapest Főváros XV. Keriilet Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Ön.kormá nyzata (
Magyarország, 1153 Budapest Bocskai Utca 1-3. ), mint Ajánlatkéró által megindított „ VEKOP-6.2 .1-15-2016
-00005 projekt azonosító számú támogatásból megvalósuló, közteriileti funkcióhoz kapcsolódó
engedélyezési é s kiviteli tervek elkészítése" tárgyú, a közbeszerzésekról szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt .) Kbt. 113. § Nyílt eljárás közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok bontásáról.
Az ajánlatté teli felhívásban elóírt határidóig (2018. 06.26 10:00) a fenti tárgyú eljárásban 4 darab, azaz négy

ajánlat érkezett.

Az ajánlatkéró azt a tájé koztatást adta, hogy jelen eljárás sor án r endelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 8348688 HU F

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő

neve: Global Terv Korlátolt Fe l elósségű Társaság
Székhelye: 1137 Budapest Szegedi út 37-39.
Az eljárást

megindító
felhívásban
megjelöltné l
korábbi
tervszállítási
határidő (
maximum 40
naptári nap) :

40

Referenciák (
minimum 1 maximum 5) :

5

Tervezői

9 700 OOO

díj:

Ajánlattevő

neve: Top-Kvalitás Tervezó és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 2800 Tatabánya Bakony Utca 1/1.
Az eljárást

megindító
felhívásban
megjelöltnél
korábbi
tervszállítási
határidő (
maximum 40
naptári nap) :

15

Referenciák (
minimum 1 maximum 5) :

5

Terve zői

24 500 OOO

díj:

Ajánlattevő

neve: VICAFER Építóipar i és Szolgáltató Korlá tolt Felelósségű Társaság
Székhelye : 2 134 Szód József Attila Utca 43

Az eljárást
megindító
felhívásban
megjelöltnél
korábbi
tervszállítási
határidő (
maximum 40
naptári nap):

10

Referenciák (
minimum 1maximum 5):

5

Tervezői

7 874 OOO

díj:

Ajánlattevő neve: Espár Zsolt egyéni vállalkozó
Székhelye: 2600 Vác Cserhát Utca 5/E

Az eljárást
megindító
felhívásban
megjelöltnél
korábbi
tervszállítási
határidő (
maximum40
naptári nap):

40

Referenciák (
minimum 1 maximum 5) :

1

Tervezői

12 OOO OOO

díj :

Kiegészítő

információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.

Budapest Főváros XV . kerületi Polgármesteri Hivatal
Bírálóbizottsá
Jegyző könyv
perctől

Készült:

2018. július 4-én 10 óra 00

Tárny:

„VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 proj ekt azonosító számú támogatásból
megvalósuló, közterületi funkcióhoz kapcsolódó engedélyezési és kiviteli
tervek elkészítése" tárgyú közbeszerzési eljárás keretében benyújtott aj ánlatok
szakmai elbírálása

Helyszín:

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
1153 Budapest, XV. kerület, Bocskai utca 1-3.
„B" épület I. emelet 133.

Jelen vannak:

Hőrich

Szilvia
Benedekné Bagyinszki Márta
Balázsné Donáth Aranka
Olaszné Csontos Renáta
dr. Trinn Miklós

Közgazdasági Főosztály
Városgazdálkodási Főosztály
Városgazdálkodási Főosztály
Jegyzői Iroda
Jegyzői Iroda

A Bírálóbizottság (a továbbiakban: bizottság) megkezdi a tárgyi közbeszerzési eljárásra érkezett
és 2018. június 26-án fe lbontott ajánJ atok értékelését.
Az ajánlattételi határidőig az alábbi

aj ánlattevők

tettek a beszerzés tárgyára ajánlatot:

Espár Zsolt egyéni vállalkozó /2600 Vác Cserhát utca 5/E./
Global Terv Korlátolt Fel el ősségű Társaság /l 137 Budapest Szegedi út 37-39./
Top-Kvalitás Tervező és Szolgáltató Kft. /2800 Tatabánya Bakony utca 1/1 ./
VICAFER Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság / 2 134 Sződ József
Attila utca 43 ./
1.

A bizottság megállapítja, hogy
1. 1.

Ajánlatkérő

1.2.

Ajánlatkérő az aj ánlattételi felhívásban teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosított.
A hiánypótlási felhívásnak valamennyi érintette ajánl attevő eleget tett az aj án latok
érvényesek.

az elj árást megindító felhívásban ajánlati biztosítékot nem kért.

2.1. A közbeszerzéselaő l szóló 20 15. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban Kbt.),
valam int az ajánlattételi felhívásban megfogalmazott kizáró ok ajánlattevők esetében
nem merültek fe L így ajánl attevők jogosultak részt venni az eljárásban.
2.

Az aj ánlattételi felhivás III.1.1) pontj a értelmében, az ajánlatokat az Ajánlatkérő az alábbi
értékelési szempontok alapján bírálja el:

3.

Rész-szempontok:
1. Nettó ajánlati ár:
2. Az ajánlattételi felhivásban megjelöltnél
korábbi telj esítési határid ő (max. 40 naptári nap):
3. Referencia:

Súlyszámaik:
45
40
10

A beérkezett aján latokat az 1. sz. mellékletként csatolt bontási jegyzőkönyv foglalja össze.

1.

A Bírálóbizottság az ajánlatok tanulmányozását követően, valamint a rendelkezésre álló
költségvetési keret ismeretében megállapította, hogy az összességében l egelőnyösebb
ajánlat meghaladja a becsült értéket és a rendelkezésre álló fedezetet, ezért azt javasolja a
Pénztigyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottságnak (a
továbbiakban: PTB), hogy a „VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt azonosító számú
támogatásból megvalósuló, közterületi funkcióhoz kapcsolódó engedélyezési és kiviteli
tervek elkészítése" tárgyban kezdeményezett közbeszerzési eljárást (a továbbiakban:
eljárás) nyilvánítsa eredménytelenné.

2.

A Bírálóbizottság álláspontja szerint az ajánlatkérők nem tanulmányozták körültekintően
az eljárás műszaki leírását. A Bírálóbizottság véleménye szerint a becsül t értéknek
elegendőnek kell lennie a munka elvégzésére, ezért javasolja a PTB-nek, hogy az eljárás a
határidők és az értékelési szempont /nettó ajánlati ár: 60, rövidebb teljesítési határidő: 30.
referencia: 10 súlyszám/ módosításával kerüljön ismételten kiírásra.

A jegyzőkönyv lezárva 2018. július 4-én, 11 órakor.

Ezen j egyzőkönyv részét képezik a hozzá csato lt 1. számú mell éklet
1. számú melléklet: Bontási jegyzőkönyv

k.m.f.
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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I . szakasz:

Ajánlatkérő

1.1) Név és címek Gelölje meg az eljárásért
Hivatalos név:

Budapest Fóváros XV. Kerület Rákospalota,
Pestújhely. Újpalota Önkormányzata

felelős

összes

ajánlatkérőt)
EKRSZ_
15451530

Nemzeti azonosítószám

Postai dm:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HUllO

Egyéb cím adatok:

Bocskai Utca 1-3.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

trinn.miklos@bpxv.hu

Postai irányítószám:

Trinn
Telefon:

1153

Ország:

Magyarország

Miklós
+36 13053224

Fax:

+36 13074008

Intemetcím(ek)
Az ajánlatkéró általános címe: (URL)

www.bpxv.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
11.1) Meghatározás
11.1 .1) A közbeszerzés tárgya

VEKOP-6.2.1-15-20 16-00005 projekt azonosító számú támogatásból megvalósuló, közterületi funkcióhoz kapcsolódó
engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése
D.2) A közbeszerzés mennyisége

11.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Bethlen Gábor utca: Wysocki és Szerencs utca közötti szakasza krízistömb felólijárda és zöldsáv felt'.tjltására. a Bocskai utca:
Szerencs utca - Riidda Bamen utca közötti szakasza teljes szélességben úttest, járda. zöldsáv felújítására kiviteli tervek. és az
Istvántelek P+R parkoló kiépítéséhez szükséges egyesített engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére és engedélyek,
_!iozzájárulások beszerzésére.

IV. szakasz: Eljárás
JV. l) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, Uletve fejezete szerinti e ljárás került alkalmazásra:

Harmadik rész
IV. 1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

IV. 1.3) Tárgyalásos e ljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás a lkalmazását megala pozó körülmé nyek

Ismertetése:

TV.1.4) Hirdetmén y nélküli t árgyalásos eljárás esetén a z eljárás alkalmazását megalapozó körülmé nyek ismerte t ése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzé t é tel
A hirdetmé ny száma a Hiva talos Lapba n :
A hirdetmé ny száma a Közbeszerzési Értesítőbe n :

IV.2 .2) Hirdetmény közzé tétele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésé nek. illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018.06 .12.
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredmé nyének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerzödés száma:

Nem

Az eljárás eredményes volt:

V. 1 Eredmé nytelen eljárással kapcsolatos információ
V. 1.1) A befejezetlen eljárás oka

Igen

A közbeszerzési eljárást e redménytelennek m inösítették:
Az eredménytelenség indoka:

Kbt:. 75. § .<2) bekezd~~ b) pont
Nem

A sze rzódés megkötését me gtagad ták:
V.1.2) A b efejezetlen eljárást

követő en

Ige n

indul-e új eljárás?

V.1.5) Az össze fé rhetetle nsé gi helyzet e lhárítá sa érdekében az

ajánlattevő{k)

által tett inté zkedések ismertetése:

V.2 Az eljár ás eredmé nye
V.2. 1) Ajánlatokra vonatkozó információk
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A beér kezett ajánlatok száma:
V.2 .2) Az érvényes ajánlatot

tevők

J\jánlattevök neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánla tuknak az é rtékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő

neve, s zékhelye

Adószáma

Espár Zsolt egyéni vállalkozó, 2600 Vác, Cserhá t Utca 5/E

67976009 133

l . Minőségi szempont a) Az eljárást megindító felhívásban megjelöltnél korábbi te rvszállítási h atáridő (maximum 40
naptári nap) 40 b) Re ferenciák (minimum 1 - maxi:num 5) l 2. Ár szempont a) Tervezői díj 12000000,- HUF

Global Terv Korlátolt Fele lösségú Társaság, 11 37 Buda pest, Szege di Út 37-39.

1454 1744241

1. Minőségi szempont a) Az eljárást megindító felh ívásban megje löltnél korábbi tervszállítási h atáridő (maximum 40
naptári nap) 40 b) Refe renciák (minimum 1 - maximum 5) S 2. Ár szempont a) Tervezői díj 9700000,- HUF

VICAF ER Építóipari és Szolgáltató Korlátolt Felelósségú Társaság, 2134 Szód, József Attila Utca 43 234442672 13
1. Minöségi szempont a) Az eljárást megindító fe lhívásban megjelöltné l korábbi tervszállítási határidő (maximum 4 0
naptá ri nap) 10 b) Referenciák (minimum 1 - maximum 5) 5 2. Ár szempont a) Tervezői díj 7874000,- HUF

Top -Kvalitás Tervezö és Szolgáltató Kft., 2800 Tatabánya, Bakony Utca 1/1.

11474762211

1. Minöségi szempont a) Az e ljárást megindító fe lhívásba n megjelöltnél korábbi tervszállítási határidő (maximu m 40
naptári nap) 15 b) Referenciák (minimum 1 - maximum 5) 5 2. Ár szempont a) Tervezői díj 24500000,- HUF

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az

aj ánlattevő

A súlyszámmal szorzott értéke lési pontszámok

neve:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és
1

100

felső

határa:

ajánlattevőnként :

V.2.5) Az aj ánlatok é rtékelése során módszernek (módszereknek) az ismertet ése, amellyel az aj á nla tkérö mega dla az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeine k értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Abban az esetben, ha az alacsonyabb érték a kedvezőbb: P = (A legjobb I A vizsgált) * (P max • P min) + P min Abban az esetben, ha a
magasabb érték a kedvezőbb: P = (A vizsgált I A legjobb) • (P max - P min) + P min ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra
vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Az értékelés módszere: Ajánlatkérő az l -es „Minőségi szempont" -ok közül a. Tervszá!Iítási
határidőt" az alábbiak szerint értékeli: Ajánlattevő 2018. november 15-ig vállaija a szerződésben foglaltak teljesítését. akkor ezen
részszempont esetében 1 pontot kap, amennyiben 2018. október 2-ig vállalja a szerződésben fogla ltak teljesítését, akkor ezen
részszempont esetében a maximális, azaz 40 pontot kap. A két időpont közötti vállalás a 12. pont szerinti módszerrel kerül
arányosításra.
Ajánlatkérő az l-es .Minőségi szempont"-ok közül a .Referenciát" az alábbiak szerint értékeli: Ajánlattevő az eljárást
megindító felh ívás megküldésének napjától visszafelé számitott 24 hónapban nettó 5.500.000,- Ft vagy azt meghaladó értékű 1 db. a
szerződés tárgyával megegyező referencia benyújtása esetén7 pontot, 2 db, a szerződés tárgyával megegyező referencia benyújtása
esetén 9 pontot, 3 db, a szerződé s tárgyával megegyező referencia benyújtása esetén 11 pontot. 4 db, a szerződés tárgyával
megegyező referencia benyújtása esetén 13 pontot, 5 db, vagy annál több referencia benyújtása esetén a maximális, azaz 15 pontot
kap. A részletes ajánlat elemzéséből kapott elemzési pontokat ajánlatkérő bírálati alszempontonként összegezi, és az !gy kapott
elemzési pontösszegeket az a rányosítás módszerével értékeli, azaz a legmagasabb elemzési pontösszeg kapja a maximális pontot, a
többi matematikai aránypárral megállapított poutértéket kap. Az. így kapott pontok és az alszernpontokhoz rP.ndelt súlyszámok
szorzatainak összege adja ki az ajánlat összp ontszámát. A legmagasabb összpontszámot elért ajánlattevő lesz az eljárás nyertese.
Ajánlatkérő az egyes pontszámokat két tizedesjegy pontossággal számítja.
V.2.6) A nyertes ajánlattevö
Aján lattevö n eve, c íme, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajá nla ta kiválas ztásán ak ind okai:

V.2.8) AJvállalkozó(k) igé n ybe vétele:
V.2.10) Az a lkalmasság igazo lásá b an r és zt

vevő

szervezete k

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek). adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése. amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek) re (is) támaszkodik a nyertes ajá nlattevő ajánlatában:

V.2. 7) A nyertes ajá nlatot követö legkedvezóbb ajánlatot
ajánlata kiválasztásának indokai:

tevő

n eve, cím e, adószáma, az e lle n szolgálta tás összege és

V.2.8) Alvállalkozó(k) igényb e vét e le:
V.2. 10) Az a lkalmasság igazolás ában r észt vevö szervezete k
A.z erőforrást nyújtó szervezet(ek). adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése. amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezóbb ajánlatot tevő ajánlatában :

V.2. 11) Az érvén ytelen ajánlatot
Az érvénytelen aján latot

tevők

tevők

neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevó neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összefé rhe telle nségi h elyzet e lhárítása érdekében az ajánlatlevó(k) álta l tett intézkedések ismertetése :

VI. szakasz:

Kiegészítő

információk

VI.1) További információk:
Vl.1. 1) A sze rződé skötési moratórium idótartama
Kezdete:

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Vl.1.2) Az összegezés elkészítésének idópontja:
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