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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. augusztus 2-i rendkívüli ülésére 

 

Tárgy:  Tájékoztató „Budakalász Fenntartható Városi Mobilitási Tervének (SUMP) 

készítése” tárgyú beszerzési eljárás lezárásáról 

 

 

Előterjesztő:   dr. Göbl Richárd polgármester 

Készítette:  Nád Lilla pályázati projektvezető, közbeszerzési referens 

Egyeztetve: dr. Deák Ferenc jegyző 

Ellenőrizte:   dr. Papp Judit aljegyző 

 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

  Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

 

 

 

 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.  

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

Előterjesztés 
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ELŐTERJESZTÉS 

Tárgy:  Tájékoztató „Budakalász Fenntartható Városi Mobilitási Tervének (SUMP) 
készítése” tárgyú beszerzési eljárás lezárásáról 

 
Tisztelt Képviselő testület! 

A VEKOP- FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN pályázati kiíráson, 
Budakalász Város Önkormányzatának „Közlekedésbiztonság fejlesztése Budakalászon” című VEKOP-
5.3.2-15-2020-00065 azonosító számú pályázata összesen 55.678.973,-Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesült, melynek keretében nyílik lehetőség többek között „Budakalász Fenntartható 
Városi Mobilitási Tervének (SUMP) elkészítésére. A SUMP -ra igényelt támogatási összeg (bruttó) 
18.645.759,-Ft. 

Budakalász Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő 2021. június 15-én közbeszerzési értékhatárt el nem 
érő beszerzési eljárást indított – 6/2021. polgármesteri - jegyzői együttes utasításban foglalt beszerzési 
szabályzata alapján - „Budakalász Fenntartható Városi Mobilitási Tervének (SUMP) készítése” tárgyában. 

Az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők száma: 4 db. Az ajánlattételi határidő 2021. június 24-én 
14:00 órakor lejárt. Az ajánlati felhívásban előírt határidőig 2 (kettő) darab ajánlat érkezett.  

Beérkezett ajánlatok: 

Értékelési szempontok Mobilissimus Kft. 
„Közlekedés” Fővárosi Tervező 

Iroda Kft. 

Egyösszegű ajánlati ár nettó 11.174.000,-Ft + Áfa nettó 10.800.000,-Ft + Áfa 

1 fő közlekedésmérnök és/vagy építőmérnök - 
alkalmassági feltétel igazolására bemutatott 
szakember ott meghatározott releváns szakmai 
gyakorlata 36 hónapon felüli időtartamának összege 
(minimum 0, maximum további 36 hónap) 

55 36 

1 fő településmérnök vagy településtervező - 
alkalmassági feltétel igazolására bemutatott 
szakember ott meghatározott releváns szakmai 
gyakorlata 36 hónapon felüli időtartamának összege 
(minimum 0, maximum további 36 hónap) 

37 36 

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosította. A „Közlekedés” Fővárosi Tervező Iroda Kft.-t 
hiánypótlásra szólította fel ajánlatkérő, melynek ajánlattevő határidőben eleget tett. 

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a szokásos piaci ár igazolására legalább három 
egymástól és a kedvezményezettől független Árajánlatkérőtől származó árajánlatot szükséges 
beszerezni. Előzőek okán Budakalász Város Önkormányzata pót árajánlatkérést küldött ki 2021. június 
29-én, 2021. július 5. 14:00 óra ajánlattételi határidővel további 2 gazdasági szereplő részére. 

Az újabb ajánlattételi határidő lejártáig az alábbi gazdasági szereplő nyújtott be ajánlatot.  

Értékelési szempontok Trenecon Kft. 

Egyösszegű ajánlati ár nettó 26.000.000,-Ft + Áfa 

1 fő közlekedésmérnök és/vagy építőmérnök - alkalmassági feltétel igazolására 
bemutatott szakember ott meghatározott releváns szakmai gyakorlata 36 
hónapon felüli időtartamának összege (minimum 0, maximum további 36 hónap) 

36 

1 fő településmérnök vagy településtervező - alkalmassági feltétel igazolására 
bemutatott szakember ott meghatározott releváns szakmai gyakorlata 36 
hónapon felüli időtartamának összege (minimum 0, maximum további 36 hónap) 

36 
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Az árajánlatkérés értelmében érvénytelen Ajánlattevő ajánlata, amennyiben ajánlattevő a megajánlott 
nettó vállalkozói díj fedezetén (nettó 14.500.000,-Ft) felüli megajánlást tesz. 

Az ajánlatok értékelési szempont szerinti értékelése 

Értékelési szempont Súlyszám 

Mobilissimus Kft. 
„Közlekedés” Fővárosi Tervező Iroda 

Kft. 

Megajánlás 
Pontszám 

(0-100) 

Pontszám 
x 

Súlyszám 
Megajánlás 

Pontszám 
(0-100) 

Pontszám 
x 

Súlyszám 

Ajánlati ár (nettó HUF) 
P=(Alegjobb/Avizsgált) x 
(Pmax - Pmin)+ Pmin 

60 11 174 000 Ft 96,69 5 801,40 10 800 000 Ft 100,00 6 000,00 

1 fő közlekedésmérnök 
és/vagy építőmérnök - 
alkalmassági feltétel 
igazolására bemutatott 
szakember ott 
meghatározott releváns 
szakmai gyakorlata 36 
hónapon felüli 
időtartamának összege 
(minimum 0, maximum 
további 36 hónap) 
P = (A vizsgált / A legjobb) × 
(P max - P min) + P min   

20 55 100,00 2 000,00 36 100,00 2 000,00 

1 fő településmérnök vagy 
településtervező - 
alkalmassági feltétel 
igazolására bemutatott 
szakember ott 
meghatározott releváns 
szakmai gyakorlata 36 
hónapon felüli 
időtartamának összege 
(minimum 0, maximum 
további 36 hónap) 
P = (A vizsgált / A legjobb) × 
(P max - P min) + P min   

20 37 100,00 2 000,00 36 100,00 2 000,00 

Összesen:   9 801,40   10 000 

Döntéshozó a beszerzési eljárást lezáró döntésében úgy határozott, hogy 

1. A Mobilissimus Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy az ajánlat megfelel az 
árajánlatkérésben foglalt előírásoknak. 

2. A „Közlekedés” Fővárosi Tervező Iroda Kft. ajánlattevő ajánlata – benyújtott hiánypótlást 
figyelembevételével - érvényes tekintettel arra, hogy az ajánlat megfelel az árajánlatkérésben 
foglalt előírásoknak. 

3. A Trenecon Kft. ajánlattevő ajánlata érvénytelen, tekintettel ara, hogy ajánlattevő az 
árajánlatkérésben rögzített rendelkezésre álló fedezet összegénél magasabb nettó egyösszegű 
megajánlást tett. 

4. A beszerzési eljárás eredményes. 
5. A beszerzési eljárás nyertese a „Közlekedés” Fővárosi Tervező Iroda Kft. ajánlattevő, 

tekintettel arra, hogy ajánlattevő nyújtotta be az értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb 
érvényes ajánlatot. 

6. Nyertes ajánlattevő kiesése esetén a helyébe lépő ajánlattevő: Mobilissimus Kft. 
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Az eredményhirdetés 2021. július 14-én került kiküldésre valamennyi Ajánlattevő számára. 

A szerződéskötés tervezett időpontja 2021. augusztus eleje. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati 

javaslatot fogadja el. 

 
Határozat javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Budakalász Fenntartható Városi Mobilitási 

Tervének (SUMP) készítése” tárgyú beszerzési eljárás lezárásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

Budakalász, 2021. július 26. 

 

dr. Göbl Richárd 
polgármester 

 

 


