ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás EKR000163112018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő

Közbeszerzés
tárgya:

Mobil távközlési szolgáltatások biztosítása

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:

BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EKRSZ_
56220087

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

HU11

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Egyéb cím adatok:

Rumbach Sebestyén Utca 19-21

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Németh

zsuzsannaeszter.nemeth@bku.hu

Telefon:

1075

Ország:

Zsuzsanna
+36 307741267

Magyarország

Eszter
Fax:

+36 12351044

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

www.bku.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Igen

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
72110836

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

Postai irányítószám:

Egyéb cím adatok:

Rumbach Sebestyén Utca 19-21.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

EKR000163112018

Horváth

1075

Tamás

Ország:

Magyarország

E-mail:

tamas.horvath3@bkk.hu

Telefon:

+36 703903574

Fax:

+36 12351044

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

www.bkk.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Korlátolt
Nemzeti azonosítószám
Felelősségű Társaság

EKRSZ_
53079697

Postai cím:
Város:

Budapest

HU110

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

1134

Ország:

Magyarország

Angyalföldi út Út 5. B. ép.
Kovács

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

kovacs@bokkft.hu

Telefon:

István
+36 306127535

Fax:

+36 13420775

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

www.bokkft.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Mobil távközlési szolgáltatások biztosítása

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Mobil távközlési szolgáltatások biztosítása szolgáltatási szerződés keretében, különös tekintettel az alábbiakra: Vállalt 1280 db igénybevétel (jelenleg használt mennyiség) 1730 db hangelőfizetés +50 %. Vállalt 900 GB/hó - igénybevétel (jelenleg használt
mennyiség) 1300 GB/hó adatforgalom + 50 %. Hang és hang + mobilinternet előfizetésenként egy mobilkészülékkel, és SIM
kártyákkal, 3.4 pontban részletezve. Vállalt 400 GB/hó - igénybevétel (jelenleg használt mennyiség) 1200 GB/hó telemetria
adatforgalom +50 %. A fenti mennyiségek a konzorciumi szintű teljes éves mennyiségek, a mennyiségek ajánlatkérők közötti várható
megoszlását a műszaki leírás tartalmazza, amely mennyiségek között ajánlatkérők a teljesítés során a teljes fenti mennyiségek
mértékéig a szerződéstervezetben rögzítettek szerint átcsoportosíthatnak.

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

Uniós Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
a szerződés jellegével, összetettségével, illetőleg jogi kialakításával kapcsolatos sajátos körülmények - különösen az ajánlatkérőknél
rendelkezésre álló kontingens és a piaci szereplők általános szerződéses feltételeinek összehangolása- szükséges
IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

EKR000163112018

---

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

2018/S 135-309347
9684/2018

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:
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
Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 2045 Törökbálint, Pannon Út 1

Adószáma
11107792244

Ajánlattevő ajánlata Ajánlatkérők előzetes ellenőrzése alapján érvényes és alkalmas a szerződés teljesítésére, nem áll kizáró okok
hatálya alatt, az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek: Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft): 1 574 446 164 Ft Telemetriai adatforgalomban
a szolgáltatás kiesés mértéke/év (perc): 5760 perc

EKR000163112018

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, 1013 Budapest, Krisztina krt. 10773381244
55.
Ajánlattevő ajánlata Ajánlatkérők előzetes ellenőrzése és a benyújtott igazolások alapján érvényes és alkalmas a szerződés
teljesítésére, nem áll kizáró okok hatálya alatt, az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek: Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft):
162 788 718 Ft Telemetriai adatforgalomban a szolgáltatás kiesés mértéke/év (perc): 240 perc

Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1096 Budapest,
Lechner Ödön Fasor 6

11895927244

Ajánlattevő ajánlata Ajánlatkérők előzetes ellenőrzése és a benyújtott igazolások alapján érvényes és alkalmas a szerződés
teljesítésére, nem áll kizáró okok hatálya alatt, az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek: Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft):
162 162 444 Ft Telemetriai adatforgalomban a szolgáltatás kiesés mértéke/év (perc): 240 perc

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

11595
Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1059.3

Szöveges értékelés:

10824
Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

9965.8

Szöveges értékelés:

14302
Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 10000
Szöveges értékelés:

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

100

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:
Mindkét részszempont vonatkozásában a fordított arányosítás módszere kerül alkalmazásra, amelyben a legkedvezőbb (
legalacsonyabb) tartalmi elemre a maximális pont (felső ponthatár) kerül kiosztásra, míg a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan kerülnek kiosztásra a pontszámok, a tartalmi elemek közötti
tényleges különbség alapján [Közbeszerzési Hatóság útmutató 1. sz. melléklet: A.1. pont ba) alpont - KÉ 2016. december 21.] P=
Alegjobb (Pmax-Pmin)+Pmin Avizsgált ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső
határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat
tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 1. szempont: Telemetriai adatforgalomban a szolgáltatás kiesés mértéke/év
(perc) (maximum 5760 perc – minimum 240 perc) Ajánlattevők a telemetriai adatforgalomban a szolgáltatás kiesés vállalt éves
mértékét ajánlhatják meg a felolvasólapon, ”perc”-ben megadva. A szolgáltatás kiesés tartalmát a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő 5760 percben határozza meg az adott ajánlati elem minimálisan elvárt szintjét, amennyiben a megajánlás több, mint 5760
perc, úgy az ajánlat érvénytelen. Ajánlatkérő 240 percben határozza meg az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, az ezt elérő vagy az
ez alatti ajánlat a pontskála felső határa szerinti pontot (100 pontot) kapja. Ajánlatkérő a legkedvezőbbként előírt mértéknél
kedvezőbb mérték megajánlása esetén a pontszámításkor a legkedvezőbbként meghatározott mértékhez viszonyítva osztja ki a többi
ajánlat vonatkozó tartalmi elemére a pontszámot (pl. a részszempont tekintetében egyik ajánlattevő 180 percet ajánl meg, a másik
ajánlattevő 600 perces megajánlása esetén is ajánlatkérő a 240 perchez viszonyítva osztja ki a 600 perces megajánlást tartalmazó
ajánlatra a pontszámot). 2. szempont: Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft) A mindösszesen nettó ajánlati ár megadásához az ártáblázat
kitöltése szükséges.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1096 Budapest,
Lechner Ödön Fasor 6

11895927244

Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft): 162 162 444 Ft Ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

EKR000163112018

Nem

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:
---

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

10773381244

Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft): 162 788 718 Ft Ajánlattevő tette a nyertes ajánlatot követő második legkedvezőbb ár-érték
arányt tartalmazó érvényes ajánlatot.
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
szerződés menedzselése, kapcsolattartás szerződéses ügyekben
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
T-Systems Magyarország Zrt. 1117 Budapest, Budafoki út 56. Adószám: 12928099-2-44
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
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2018.11.06

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

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

EKR000163112018

2018.11.05
2018.11.05

2018.11.15

VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés a részvételi jelentkezések
elbírálásáról

2018.07.31 15:58:08

zsnemeth1

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2018.11.05 14:38:03

zsnemeth1

Összesen: 2 sor (1 / 1)
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