
7. me/lék/et a 14/2010. (X 29.) NFM rendelethez 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

l. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Föváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére helyi építési 
szabályzat és szabályozási terv egyes területegységekre történö készítése I. ütem 

az Épített környezet alakításáról és védelméröl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, 
az Országos Településrendezési és F:pítési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet, 
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és 
a kultmális örökség védelméröl szóló 2001. évi LXIV. törvény 

vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételéveL illeszkedve ajánlatkérö térinfonnatikai 
rendszeréhez. 

l. rész: Budapest X. kerület Kőbányai Önkonnányzat közigazgatási területére helyi építési 
szabályzat és szabályozási terv készítése az Akna utca - Gránátos utca - Tárna utca -
Jászberényi út - Kozma utca - Újhegyi út - Maglódi út által határolt területegységre 
vonatkozóan, mintegy 180 ha területen. kömyezeti vizsgálattal kiegészítve. 

II. rész: Budapest X. kerület Kőbányai Önkonnányzat közigazgatási területére helyi 
építési szabályzat és szabályozási terv készítése a Kerepesi út - Pilisi utca - 40907/7 telek 
I~K-i határa- Rákos patak vonala- Erdőte1ület Ny-i határa- Pesti határút- Sárga rózsa 
utca által határolt területegységre vonatkozóan, mintegy 115 ha területen. 

IH. rész: Budapest X. kerület Köbányai Önkormányzat közigazgatási tcrületére helyi 
építési szabályzat és szabályozási terv készítése a Kőbányai út - Szállás köz - Horog utca 
(38365/2) helyrajzi számú szakasza- Teherkocsi utca-38303/37 helyrajzi számú telek
Köér utca - Barabás utca - (38403/6) közterület - (38403/7) közterület - Bihari utca -
Jegenye utca - Monori utca által határolt területegységre vonatkozóan. mintegy 60 ha 
területen. 

3. A választott eljárás fajtája: a Kht. Második Rész IV. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési 
eljárás 

4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának 
c) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (l) bekezdése szerinti 
indokolás: ---

c)* Az eredménytelen eljárást követöen indul-e új eljárás:---

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetöség esetén részenként): 

I. rész: 3 
II. rész: 2 
III. rész: 1 



.. 

b)**Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva 
(részajánlattételi lehetőség esetén részenként): -----

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása:-

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszemek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti 
pontszámot ---

7. Az érvénytelen ajánlatottevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: ---

8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

I. rész: 

KASIB Kft., 1183 Budapest, Üllői út 455. 

rész: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
közigazgatási területére helyi építési szabályzat és szabályozási terv 
készítése az Akna utca - Gránátos utca - Táma utca - Jászberényi 
út - Kozma utca - Újhegyi út - MagJódi út által határolt 
területegységre vonatkozóan, mintegy 180 ha területen, környezeti 

· attai ki"cr'''''"'''n"-' 

7 770 OOO Ft 

A KASIB Kft. (1 183 Budapest, Üllői út 455.) ajánlattevő ajánlata a Kbt 57. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlat. 

II. rész: 

Budapest Fiiváros Városépítési Tervező Kft., l 0 52 Budapest, Városház u. 9-11. 

rész: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
közigazgatási területére helyi építési szabályzat és szabályozási terv 
készítése a Kerepesi út- Pilisi utca-40907/7 telek ÉK-i határa
Rákos patak vonala- Erdőterület Ny-i határa- Pesti határút- Sárga 
rózsa utca által határolt területegységre vonatkozóan, mintegy l 1 5 
ha területen. · 

4 300 OOO Ft 

A Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) 
ajánlattevö <~jánlata a Kbt. 57. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. 



.... 

15. Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre, illetőleg felhívásra és 
közzétételének/megküldésének napja: Az ajánlati telhívás az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában, a TED adatbankban 2011/S 226-367015. számon jelent meg 2011. november 
24. napján. Az ajánlati felhívás tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési Értesítő ] 38. 
számában, 2011. november 28. napján 29620/2011. számon került közzétételre. 

16. Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés 
megküldésének időpontja: 2012. március l. 

17. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2012. február 27. 

18. * Az összegezés javításának indoka: ----

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. 


