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Uniós, Nyílt eljárás - EKR000186812019
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

Összekötő utak csomópontjainak,feltáró út tervezés

Ajánlatkérő
neve:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő
Nemzeti azonosítószám
Részvénytársaság

EKRSZ_
93867113

Postai cím:
Város:

Budapest

HU110

NUTS-kód:

1133

Ország:

Magyarország

Pozsonyi út 56

Egyéb cím adatok:

Kovácsné dr. Antal

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

kbfcs@mnv.hu

Telefon:

Éva

+36 12374400

Fax:

+36 12374113

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.mnv.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.mnv.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Szterényi Ügyvédi Iroda

EKRSZ_
39651347

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:
Kapcsolattartó személy:
E-mail:

anita.mirko@chsh.hu

HU110

Postai irányítószám:

1011

Ország:

Magyarország

Fő Utca 14-18.
Mirkó
Telefon:

Anita
+36 14578040

Fax:

+36 14578041

Internetcím(ek)

EKR000186812019

2019.06.24 21:57:55

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.mnv.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Összekötő utak csomópontjainak,feltáró út tervezés

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
„Összekötő utak csomópontjainak és a feltáró út tervezéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása tervezési szerződés keretében”,
az alábbiakban és a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint: 1. tervezési feladat: 1101 Budapest, X. kerület Kőbányai út
24. szám alatt található Magyar Állami Operaház új Műhelyháza kialakításához kapcsolódó teljes értékű jelzőlámpás csomópont
tervezéséhez tarozóan engedélyes tervek készítése, az útépítéshez szükséges engedélyek megszerzése, a hatósági engedélyekben és
kezelői hozzájárulásokban foglaltaknak megfelelően a kiviteli tervek elkészítése a Koncepcióterv 1. tervezési feladathoz kapcsolódóan.
Tervező feladata minden a közlekedési csomópont megépítéséhez szükséges engedély megszerzése beleértve a közműkiváltásokat,
közmű áthelyezéseket is. 2. tervezési feladat: A 1101 Budapest, X. kerület Kőbányai út – Kismartoni út – Fejlesztési területet feltáró út
teljes értékű jelzőlámpás csomópont tervezéséhez tarozóan engedélyes tervek készítése, az útépítéshez szükséges engedélyek
megszerzése, a hatósági engedélyekben és kezelői hozzájárulásokban foglaltaknak megfelelően a kiviteli tervek elkészítése a
Koncepcióterv szerinti 2. tervezési feladathoz kapcsolódóan. Tervező feladata minden a közlekedési csomópont megépítéséhez
szükséges engedély megszerzése beleértve a közműkiváltásokat, közmű áthelyezéseket is. 3. tervezési feladat: 1101 Budapest, X.
kerület Kőbányai út 24., hrsz.: 38920 alatt található ingatlan telekrendezése során kialakuló hrsz.: 38920/8 és 38920/6 magánutakat és
a Kőbányai út – Kismartoni út közlekedési csomópontot összekötő útszakasz megtervezése a 38920/4 hrsz.-ú ingatlanon. Tervező
feladata az engedélyes tervek készítése, az útépítéshez szükséges engedélyek megszerzése, a hatósági engedélyekben és kezelői
hozzájárulásokban foglaltaknak megfelelően a kiviteli tervek elkészítése a Koncepcióterv szerinti 3. tervezési feladathoz kapcsolódóan.
Tervező feladata az útszakasz vízelvezetési és közvilágítási terveinek elkészítése és engedélyezetése. A tervezendő kialakításnak meg
kell felelnie a X. Kerület Kőbánya Önkormányzat által kiadott Helyi Építési Szabályzatban előírtaknak. Az út mellett egyoldali járda
tervezendő melynek közvilágításáról és vízelvezetéséről az úttal együtt gondoskodni szükséges a Koncepcióterv szerinti 3. tervezési
feladathoz kapcsolódóan. A tervezett létesítményt közforgalom számára megnyitott magánútként engedélyeztetni szükséges. Tervező
feladata minden az útszakasz megépítéséhez szükséges engedély megszerzése beleértve a közműkiváltásokat, közmű áthelyezéseket is
. Jelen eljárásban kiválasztott generál tervező feladatai: - Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése. - A teljeskörű
engedélyezési eljárás lefolytatása az összes, a közlekedési kapcsolatok és utak útépítéseihez kapcsolható területen. - A közlekedési
kapcsolatok és utak útépítéseihez elengedhetetlen közmű kiváltások és közmű áthelyezések, környezettervek megtervezése és
engedélyezése. - Kiviteli tervdokumentáció elkészítése. - A kivitelezés, megvalósítás során generál és szakági tervezői művezetési
feladatok ellátása. - Feladata magában foglalja a Megrendelő által lefolytatni kívánt kivitelezési közbeszerzési eljárás szakmai
támogatását is. - A kivitelezésre irányuló közbeszerzés lezárását követően a kiviteli tervdokumentáció alapján megvalósuló építési
beruházás során felmerülő eltérések esetleges "tervhibák" javítása átvezetése. (kivéve megvalósulási terv) A részletes feladatleírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Második rész, XV. fejezet szerinti
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Uniós Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

EKR000186812019

2019/S 049-112544

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

49

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:

1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Perfektum Építész Kft., 1036 Budapest, Perc Utca 2.

26295464241

Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): M2.1) pontra megjelölt szakemberek, meghatározott 36 hónap
szakmai tapasztalatán túli releváns többlet szakmai tapasztalata (hónap) [min 0, max 48 hónap (szakemberenként max. 24 hónap
)]: 48 M2.2) pontra megjelölt szakember, meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalatán túli releváns többlet szakmai
tapasztalata (hónap) [min 0, max 24 hónap]: 24 Ajánlati ár összesen (nettó Ft): 62 325 000 Indokolás: Fenti ajánlattevő érvényes
ajánlatot nyújtott be, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata megfelel az ajánlati felhívás és a közbeszerzési
dokumentum feltételeinek, érvényességi előírásainak.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Perfektum Építész Kft.

1000.00

Szöveges értékelés:

EKR000186812019

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint értékelt ajánlat kiválasztás módszerének ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: • az 1 -2. részszempontok esetén egyenes arányosítással, • a 3. részszempont
esetén fordított arányosítás módszerével.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Perfektum Építész Kft., 1036 Budapest, Perc Utca 2.

26295464241

Az ellenszolgáltatás összege: Ajánlati ár összesen (nettó Ft): 62 325 000 Indokolás: Ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági
feltételeknek, ajánlata érvényes, maradéktalanul megfelel az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentum feltételeinek,
érvényességi előírásainak, valamint a Kbt. vonatkozó előírásainak. Ajánlattevő nyújtotta az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb (
legjobb ár-érték arány) ajánlatot, valamint a kizáró okok és az alkalmassági követelmények szerinti kritériumok tekintetében a
Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett, így ajánlattevő érvényes és –
figyelemmel az ajánlati felhívásban foglalt alkalmassági, alkalmatlansági szempontokra – alkalmas a szerződés teljesítésére.
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
Jelzőlámpás csomópont tervezési feladatok ellátása; útépítési tervezési feladatok ellátása; közúti építmények tervezési
feladatainak ellátása; vasúti építmények tervezési feladatainak ellátása
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
InnoQualea Kft.; KÖVIMET Kft.; LONBERG Kft.; V-PLAN Kft.
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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 ajánlattevő ajánlatában:
InnoQualea Kft. (25995020-2-11) – M1) KÖVIMET Kft. (24648402-2-04) – M1); M2) LONBERG Kft. (25396074-2-41) – M2)
V-PLAN Kft. (13023025-2-13) – M2)

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
EKR000186812019

VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
2019.06.25

Kezdete:

Lejárata:

2019.07.04

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.06.24

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2019.06.24

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
V.2.1.) pont: Ajánlatkérő a 2019. május 07. napján kelt és megküldött levelével a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján kérte fel
ajánlattevőket, hogy ajánlataikat szíveskedjenek az új ajánlati kötöttség időpontjáig fenntartani azzal, hogy amennyiben ajánlattevő
ajánlatát nem kívánja tovább fenntartani, abban az esetben erre vonatkozó, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy
által aláírt írásos nyilatkozatukat, legkésőbb 2019. május 09. napján 17.00 óráig, elektronikus úton és formában az EKR-en keresztül
küldjék meg. 2019. május 08. napján a Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest Kassák Lajos Utca 69-71.)
ajánlattevő majd 2019. május 09. napján a Speciálterv Építőmérnöki Kft. (1134 Budapest Kassák Lajos Utca 81.) ajánlattevő nyújtotta
be nyilatkozatát, miszerint kötöttségüket a kért dátumig meghosszabbítani nem áll módjukban, ajánlatukat fenntartani nincs
lehetőségük. A Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség
lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során az ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
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Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2019.06.24 21:41:42

anita.mirko

Összesen: 1 sor (1 / 1)

EKR000186812019

