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2015. évi útfelújítási program kivitelezési munkái, II. ütem-Eljárást
megindító felhívás

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/93
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Hirdetmény típusa:
Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b)
pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ

Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.08.17.
Iktatószám: 14620/2015
CPV Kód: 45233120-6;45233140-2;45233228-3;45233221-4;45233290-8

Ajánlatkérő:
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Teljesítés helye:
II., III., IV., VIII., X., XI., XII., XIV., XV., XVI., XXII.
kerületek

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2015.09.08.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

x Építési beruházás

 Árubeszerzés

 Szolgáltatás megrendelés

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1075

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok): Rumbach Center 5. emelet (Jobb szárny) 513-as szoba

Címzett: Mádi Zita

Telefon: +36 307741183
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E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu

Fax: +36 12351044

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

 Központi szintű

 Közszolgáltató

 Regionális/helyi szintű

 Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

x Közjogi szervezet

 Egyéb

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

 Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

x Egyéb (nevezze meg): közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

 Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 Kikötői tevékenységek
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 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

„2015. évi útfelújítási program kivitelezési munkái, II. ütem”
1. rész: Budapest X. kerület, Keresztúri út (Vasúti átjáró - Határmalom utca) felújításának
kivitelezési munkái
2. rész: Budapest XI. kerület, Somlói út (Szüret utca - Kelenhegyi út) felújításának kivitelezési
munkái
3. rész: Budapest XII. kerület, Mátyás király út (Hollós út - Költő utca) felújításának kivitelezési
munkái
4. rész: XXII. kerület, Klauzál Gábor utca (Csiperke utca - Zabola utca) és Csiperke utca (Áron u. -
Klauzál Gábor u.) felújításának kivitelezési munkái
5. rész: Budapest belterületén közlekedésbiztonsági intézkedések kivitelezési munkái (II. kerület,
Törökvész út - Vend utca; IV. kerület, Baross utca - Perényi Zsigmond utca; XV. kerület, Szentmihályi
út - Fazekas sor); XVI. kerület, Timur utca - Rozsos utca)
6. rész: Budapest III. kerület, Hatvany Lajos utca (Juhász Gyula utca - Hadrianus utca) felújításának
kivitelezési munkái
7. rész: Budapest III. kerület, Nagyszombat utca (Lajos u. - Bécsi út) felújításának kivitelezési
munkái
8. rész: Budapest VIII. kerület, Népszínház utca (Teleki téri szakasz) felújításának kivitelezési
munkái
9. rész: Budapest XVI. kerület, Nagytarcsai út (Simongát utca - Felújított szakasz kezdete)
felújításának kivitelezési munkái
10. rész: Budapest XVI. kerület, Hősök tere - Kós K. sétány - Hermina út kerékpáros főútvonal
korszerűsítésnek kivitelezési munkái

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)

x Építési beruházás

x Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés
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 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

 Árubeszerzés

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

 Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma:

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

II., III., IV., VIII., X., XI., XII., XIV., XV., XVI., XXII. kerületek

NUTS-kód: HU101

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma

VAGY

(adott esetben) maximális létszáma

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:

Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak
számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

„2015. évi útfelújítási program kivitelezési munkái, II. ütem” Vállalkozási szerződés keretében: 
1. rész: Budapest X. kerület, Keresztúri út (Vasúti átjáró - Határmalom utca) felújításának 
kivitelezési munkái 
2. rész: Budapest XI. kerület, Somlói út (Szüret utca - Kelenhegyi út) felújításának kivitelezési 
munkái
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3. rész: Budapest XII. kerület, Mátyás király út (Hollós út - Költő utca) felújításának kivitelezési
munkái 
4. rész: XXII. kerület, Klauzál Gábor utca (Csiperke utca - Zabola utca) és Csiperke utca (Áron u. -
Klauzál Gábor u.) felújításának kivitelezési munkái 
5. rész: Budapest belterületén közlekedésbiztonsági intézkedések kivitelezési munkái (II. kerület,
Törökvész út - Vend utca; IV. kerület, Baross utca - Perényi Zsigmond utca; XV. kerület, Szentmihályi
út - Fazekas sor); XVI. kerület, Timur utca - Rozsos utca) 
6. rész: Budapest III. kerület, Hatvany Lajos utca (Juhász Gyula utca - Hadrianus utca) felújításának
kivitelezési munkái 
7. rész: Budapest III. kerület, Nagyszombat utca (Lajos u. - Bécsi út) felújításának kivitelezési
munkái 
8. rész: Budapest VIII. kerület, Népszínház utca (Teleki téri szakasz) felújításának kivitelezési
munkái 
9. rész: Budapest XVI. kerület, Nagytarcsai út (Simongát utca - Felújított szakasz kezdete)
felújításának kivitelezési munkái 
10. rész: Budapest XVI. kerület, Hősök tere - Kós K. sétány - Hermina út kerékpáros főútvonal
korszerűsítésnek kivitelezési munkái

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak: 45233140-2

45233228-3
45233221-4
45233290-8

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)

igen

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

 egy részre

x egy vagy több részre

 valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

Ajánlatkérő az alábbiakban megadja a kivitelezésre vonatkozó becsült mennyiségi adatokat. 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen pontban megadott mennyiségi adatok 
Ajánlatkérő által becsült, tájékoztató mennyiségi adatok. 
1. rész: Budapest X. kerület, Keresztúri út (Vasúti átjáró - Határmalom utca) felújításának 
kivitelezési munkái 
Mennyiség: 
A felújításra kerülő útszakasz hossza mintegy 2 kilométer. A meglevő szegélyt az út mindkét 
oldalán, teljes hosszban el kell bontani, és új szegélyt kell építeni előre gyártott beton elemekből. A 
burkolat felületét le kell marni. A kopóréteg a felújítás teljes felületén cserélendő. Amennyiben a
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marás utáni felület minősége megköveteli, foltszerű javításokat kell végezni. Ahol szükséges, 
kiegyenlítő réteget kell építeni. A helyszínrajzon alásraffozással és szelvénymegírással jelölt 
helyeken teljesen új pályaszerkezetet kell építeni. A külterületi jellegű szakaszon padkát kell 
építeni. A „Danone csomóponttól” a vasúti átjáró csomópontig az út jobb oldalán járdát kell építeni. 
El kell helyezni a taktilis köveket és a forgalomtechnikai jelzéseket. 
Főbb mennyiségek: 
- pályaszerkezet bontás: 1571 m3 
- szegélybontás: 4795 m 
- aszfaltburkolat építés: 1367 m3 
- szegélyépítés: 4840 m 
2. rész: Budapest XI. kerület, Somlói út (Szüret utca - Kelenhegyi út) felújításának kivitelezési 
munkái 
Mennyiség: 
A beavatkozási szakasz hossza 640 m, az útpálya szélessége 6-6,5 m között változik. A Somlói út 
felújítása során a teljes szakaszon elbontásra kerül a meglévő út pályaszerkezete és a támfal 
melletti szakasz kivételével az út mellett található kétoldali járda is. A buszmegállók területén, 
valamint a 0+605 - 0+638 km szelvények közötti szakaszon erősített aszfalt pályaszerkezetű 
útpálya, míg a szelvényezés szerinti baloldalon teljes hosszban erősített pályaszerkezetű 
gyalogjárda épül. Az út és járdaépítés során a közművek fedlapjainak és szerelvényeinek 
szintbehelyezését és esetleges cseréjét el kell végezni. 
Buszmegállóban a meglévő hasított kő szegély elbontásra kerül és helyette sima felületű beton 
kiemelt szegély épül 15 cm magassággal, 12 m hosszban. A kapubehajtók előtt és után a kiemelt 
szegélyt be kell fordítani, valamint itt döntött szegély építendő. 
A kivitelezési szakasz végén, a jobb oldalon a Somlói út és a Kelenhegyi lépcső között egy forduló 
illetve parkolásra használt felület található. A felület a Somlói út burkolatától egy kiemelt szegéllyel 
határolt szigettel került elválasztásra. A forduló teljes felületén teljes pályaszerkezet cserét 
irányoztunk elő. A kivitelezési területen a Kelenhegyi lépcsőhöz vezető járdák is átépítendők. 
Az útépítéssel összhangban biztosítani kell az úton és a járdán összegyülekező csapadékvizek 
összegyűjtését és elvezetését. 
Főbb mennyiségek: 
- pályaszerkezet bontás: 1230 m3 
- szegélybontás: 1251 m 
- beton alapréteg építése: 1222 m3 
- aszfaltburkolat építés: 858 m3 
- szegélyépítés: 1443 m 
3. rész: Budapest XII. kerület, Mátyás király út (Hollós út - Költő utca) felújításának kivitelezési 
munkái 
Mennyiség: 
A felújítási munkálatok során az út burkolata átépítésre és felújításra kerül. Az útszegély a szakasz 
legnagyobb részén a jelenlegi helyen kerül átépítésre. A Hollós út - Mátyás király út csatlakozásánál 
a meglevő íves kialakítású burkolt felület átépítésre kerül. A tervezett felújítás a meglevő 
vízelvezetési rendszert megtartja, többlet burkolati felületek nem terhelik a vízelvezető hálózatot. A 
közművezetékek kapcsán a fedlapok szintbehelyezésén kívül egyéb beavatkozásra nincs szükség. 
Fakivágás nem történik, az érintett zöldfelületek rendezésre kerülnek. 
Az érintett szakasz hossz 222,53 m. 
Főbb mennyiségek: 
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- pályaszerkezet bontás: 98 m3 
- szegélybontás: 113 m 
- Ckt alapréteg építése: 127 m3 
- aszfaltburkolat építés: 186 m3 
- szegélyépítés: 278 
4. rész: Budapest XXII. kerület, Klauzál Gábor utca (Csiperke utca - Zabola utca) és Csiperke utca 
(Áron u.- Klauzál Gábor u.) felújításának kivitelezési munkái 
Mennyiség: 
• Klauzál Gábor utca (Csiperke utca - Zabola utca) 
Útépítés, forgalomtechnika 
A szakasz 250 m, a Zabola utcától (korábbi felújítás határa) a Kápolna utca csatlakozásáig (Csiperke 
utca kezdetéig) tart. Az útburkolat szélessége 6,00 m. Az útfelújítás az út vízszintes és magassági 
vonalvezetését nem érinti, kialakítása megegyezik a meglévő állapottal. 
A meglévő szegély bontása, új szegély építése szükséges teljes hosszon, mindkét oldalon. 
Az utcában burkolat megerősítés történik 2 réteg aszfalt beépítésével és lokális pályaszerkezet 
javításokkal. 
Vízelvezetés 
Szikkasztó kutak létesülnek. 
Egyéb közművek 
Közművek kiváltása nem szükséges 
Főbb mennyiségek: 
- pályaszerkezet bontása, marása: 366 m3 
- szegélybontás: 194 m 
- aszfaltburkolat építés: 352 m3 
- szegélyépítés: 242 m 
• Csiperke utca (Áron u.- Klauzál Gábor u.) 
Útépítés, forgalomtechnika 
A szakasz 180 m, a Kápolna utcától (Klauzál utca tervezett felújításának határa) az Áron utca 
csatlakozásáig (Szabadkai utca kezdetéig) tart. Az útburkolat szélessége 6,00 m. Az útfelújítás az út 
vízszintes és magassági vonalvezetését nem érinti, kialakítása megegyezik a meglévő állapottal. 
A meglévő szegély bontása, új szegély építése szükséges teljes hosszon, mindkét oldalon. 
Az utcában burkolat megerősítés történik 2 réteg aszfalt beépítésével és lokális pályaszerkezet 
javításokkal. 
Vízelvezetés 
Víznyelők létesülnek melyek a szikkasztóárokba kerülnek bekötésre. 
Főbb mennyiségek: 
- pályaszerkezet bontása, marása: 150 m3 
- szegélybontás: 555 m 
- aszfaltburkolat építés: 173 m3 
- szegélyépítés: 580 m 
5. rész: Budapest belterületén közlekedésbiztonsági intézkedések kivitelezési munkái 
Mennyiség: 
1. II. Törökvész út - Vend utca 
Jelenleg a Törökvész utcához a Vend u. és a Penteli M. út hegyes szögben csatlakozik. A 
beavatkozás során a két utca torkolata befordításra kerül a Törökvész útra közel merőleges 
csatlakozásként és a köztük kialakuló szakaszon középszigetes gyalogos-átkelőhely kerül
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kijelölésre. 
A szakaszon a szegélyeket cserélni kel. A járdák és peronok pályaszintjét az útszegélyek emelése 
okán szintén meg kell emelni. 
A vízelvezetés változatlan marad, a rendszer egy víznyelővel bővül. 
A közvilágítási hálózat átépítése nem szükséges, de lámpafejek és izzók cseréje szükséges a 
megfelelő megvilágítás elérésére. 
Főbb mennyiségek: 
- aszfaltburkolat bontás: 239 m3 
- szegélybontás: 330 m 
- aszfaltburkolat építés: 187 m3 
- szegélyépítés: 454 m 
2. IV. Baross utca - Perényi Zsigmond utca 
A Baross utca - Perényi Zsigmond utcai csomópontban 4,5 m széles kijelölt - gyalogátkelőhely 
létesítését kell elvégezni. A területem a meglévő kopóréteg cserélendő. 
Közvilágítás: 
A Baross utca D-i oldalán az elbontott acél oszlopok helyére, és a Perényi utcában a 4,0 m-es 
kandeláber helyére 10,0 m fénypontmagasságú horganyzott acél kandelábereket kell beállítani. 
A Perényi utcában a vasbeton oszlopra D11 lámpakert kell felszerelni. Minden további helyre 
ONIX/150 W lámpatesteket kell felszerelni. 
Főbb mennyiségek: 
- aszfaltburkolat építés: 17 m3 
- szegélyépítés: 11 m 
- térkő burkolatépítés: 56 m3 
3. XV. Szentmihályi út - Fazekas sor 
A Fazekas soron 3 m szélességű gyalogos átkelőhely kerül kialakításra. A tervezett gyalogos 
átkelőhely miatt a burkolatszegély egy rövid, mintegy 1 m-es szakaszon lesüllyesztésre kerül, a 
többi részen lesüllyesztett szegély található, így, azok helyben maradnak. 
A Fazekas sor és Szentmihályi út csomópontja jelzőlámpás irányítást kap. A Szentmihályi úton lévő 
jelzőlámpa átkerül a Mátyás utca irányában lévő buszmegálló és a Fazekas sor-i csomópont közé. A 
Fazekas sor 2 forgalmi irányú marad. A Fazekas sorról történő kikanyarodás a Szentmihályi út 
mindkét irányába megengedett lesz. 
Közvilágítás: 
A gyalogátkelőhelyhez legközelebb álló oszlopokon a 30 °-os hajlásszögű lámpakarokat 5°-os 
hajlásszögű lámpakarokra kell cserélni. 
A Fazekas soron a tervezett gyalogátkelő megvilágítására a meglévő BB 10-1350 típusú oszlopra 
D11 típusú lámpakarra Claudia 150 W típusú lámpatestet kell felszerelni. 
Főbb mennyiségek: 
- burkolati jel készítés: 54 m2 
4. XVI. Timur utca - Rozsos utca 
A Timur utcán 4,50 m szélességű gyalogos átkelőhely kerül kialakításra. A tervezett gyalogos 
átkelőhely miatt a kiemelt burkolatszegély elemeket le kell süllyeszteni, a páratlan oldalon a 
meglévő burkolt árkot le kell fedni, hogy a gyalogosok eljussanak a meglévő járdáig. A páros oldalon 
a gyalogátkelőhelynél a kerékpárút elhúzásra kerül. A korábbi kerékpárutat az adott szakaszon el 
kell bontani. Az új kerékpárút-szakasz a meglévő kerékpárúthoz csatlakozik mind helyszínrajzi, 
mind hossz-szelvényi értelemben. A tervezett kerékpárút burkolata aszfalt, a járda burkolata öntött 
aszfalt. A páros oldalon meglévő fa a járdaburkolatba esne, így kivágásra kerül. 
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A Timur utca páratlan oldalán a meglévő árok lefedésre kerül. Az árokba 5 m hosszban előre 
gyártott mederburkoló elemek kerülnek, előre gyártott vasbeton fedlappal. 
Közvilágítás: 
A Pemetefű utcában álló transzformátor állomásból egy kábelt kell kiépíteni a gyalogátkelőhelyig 
ahol 9,0 m fénypontmagasságú horganyzott acél kandeláberre ONYX típusú lámpatestet kell 
felszerelni, 150 W teljesítményű fényforrással. 
Jelzőlámpa: 
A kijelölt gyalogos-átkelőhelyhez gyalogos maszkkal ellátott sárga villogó jelzőfejek kerülnek, mely 
jelzőfejeket a KRESZ-táblához hasonlóan az út bal oldalán is meg kell ismételni. Radar detektor 
kerül elhelyezésre, mely az autók érkezése esetén kapcsolja a jelzőket. 
Főbb mennyiségek: 
- burkolati jel készítés: 52 m2 
- szegélyépítés: 48 m 
6. rész: Budapest III. kerület, Hatvany Lajos utca (Juhász Gyula utca - Hadrianus utca) felújításának 
kivitelezési munkái 
Mennyiség: 
Az útfelújítással érintett szakaszon a teljes burkolat felújításra kerül. Az Újmegyeri térnél lévő 
buszforduló csatlakozásainál teljes pályaszerkezet csere történik, a forgalomterelő szigetek 
felújításával. A buszfordulónál található buszmegálló tábláig tartó rövid járda szakasz teljesen 
újraépül. Szegély cserék történnek az útpálya szélén a szigeteknél és a járda zöldfelülettel való 
találkozásánál. 
A gyalogjárda a teljes beavatkozási szakaszon átépül, teljes pályaszerkezet építésével. Teljesen új 
járda épül a Juhász Gyula utcai csomópontnál, a már meglévő járdákat összekötve, a gyalogos 
forgalom által már most kijárt nyomvonal mentén. 
A Hadrianus utcánál egy rövid szakaszon a csatlakozást követően bal oldalon a pályaszerkezet 
váltás határáig, jobb oldalon pedig a víznyelőkig a burkolat kopóréteg lemarása után új kopóréteg 
terítése történik. 
A buszöblök burkolata bazaltbeton burkolattal épülnek ki. 
A gyalogátkelőhelyeknél szegélysüllyesztéssel, illetve taktilis burkolati jelek létesítésével segítjük a 
vakok illetve gyengénlátók közlekedését. A járdák és a burkolatszél lekerekítő íveinek 
találkozásában kiemelt szegélysüllyesztéseket kell építeni. 
A buszöblök 3 m es szélességekkel biztosíthatók, pályához csatlakozóan vápás kialakítással. 
Az utca víztelenítési rendszere a burkolat felújítás miatt nem változik meg. 4 db új víznyelő 
telepítését kell elvégezni. 
A Hatvany Lajos utca 12-14 sz. között meglévő gyalogátkelőhelynél található M3 tervjelű 
acélkandeláberen a meglévő megmaradó lámpatestet meg kell tisztítani és az út túloldalán lévő fát 
gallyazni szükséges. A Bálint György utca és a Hatvany Lajos utca kereszteződésénél meglévő 
gyalogátkelőhelynél új közvilágítási oszlopot kell létesíteni. 
Főbb mennyiségek: 
- pályaszerkezet bontás: 655 m3 
- szegélybontás: 3247 m 
- beton alapréteg építése: 749 m3 
- aszfaltburkolat építés: 860 m3 
- szegélyépítés: 3281 m 
7. rész: Budapest III. kerület, Nagyszombat utca (Lajos u. - Bécsi út) felújításának kivitelezési 
munkái 
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Mennyiség: 
A felújításra kerülő mintegy 85 méter hosszú szakaszon a Nagyszombat utca jelenlegi kétszer két 
sávos kialakítása kétszer egy sávosra csökken. A sávszám csökkentés a szélső sávokat érinti. A 
tervezési szakasz kezdetén a Bécsi út - Szőlő utca, Bokor utca között a megszűnő forgalmi sáv, 
illetve buszmegálló helyén járdaszélesítés, valamint a baloldalon párhuzamos, a jobboldalon 45 
fokos ferde várakozási terület kerül kialakításra. A járdák általában öntött aszfalt burkolattal, a 
Bécsi út - Szőlő utca közötti szakaszon térkő burkolattal épülnek. 
A Nagyszombat utca - Szőlő utca - Bokor utca csomópontban új közúti jelzőlámpás 
forgalomirányítást létesítünk, forgalomfigyelő kamerát telepítünk, valamint új gyalogátkelőhelyet 
alakítunk ki a Bécsi út felöli oldalon, amelynek megfelelő megvilágítása érdekében a közvilágítás is 
módosul. 
A csomópontot követő szakaszon párhuzamos várakozósáv került kialakításra, a jobboldalon a 
jelenlegi murvás pakolóterülethez csatlakozó „kapubehajtó” megszakítással. Majd közeledve a 
Lajos utcai jelzőlámpás csomóponthoz a forgalmi sávok a meglévő kétszer két sávon kerülnek 
felújításra, illetve a meglévő középsziget jelenlegi aszfalt burkolata elbontásra kerül, helyette 
zöldfelület alakítandó ki. A betonszegélyeket mindenhol cserélni szükséges. 
Főbb mennyiségek: 
- pályaszerkezet bontás: 785 m3 
- szegélybontás: 505 m 
- beton alapréteg építése: 377 m3 
- aszfaltburkolat építés: 294 m3 
- szegélyépítés: 782 m 
8. rész: Budapest VIII. kerület, Népszínház utca (Teleki téri szakasz) felújításának kivitelezési 
munkái 
Mennyiség: 
A megépítendő területen egy hatágú csomópont és két villamos megállóhely található. A villamos 
vágányzónája aszfalt burkolatú, erősen leromlott állapotú, mivel a burkolaton bonyolódik a közúti 
forgalom. A kivitelezési feladat a villamos vágányzóna burkolatának felújítása, valamint a 
vágányzónán kívüli burkolat kopórétegének cseréje, és a villamos peronok magassági átépítése. A 
meglévő peronon lévő utasvárókat le kell cserélni. 
Főbb mennyiségek: 
- pályaszerkezet bontás: 287 m3 
- szegélybontás: 173 m 
- beton alapréteg építése: 157 m3 
- aszfaltburkolat építés: 180 m3 
- szegélyépítés: 179 m 
9. rész: Budapest XVI. kerület, Nagytarcsai út (Simongát utca - Felújított szakasz kezdete) 
felújításának kivitelezési munkái 
Mennyiség: 
A szakasz 1100 m, a Simongát utcától (korábbi felújítás határa) az M0 csomóponthoz kapcsolódó 
felújított útszakasz határáig tart. 
Az útfelújítás az út vízszintes és magassági vonalvezetését nem érinti, kialakítása megegyezik a 
meglévő állapottal. 0+000 - 0+357 és a 0+703 - 0+778 szelvények között teljes pályaszerkezet 
csere szükséges. A további szakaszon 2 réteg aszfalt építendő be 5 cm burkolatmarás után. 
Meglévő járdát tovább kell vezetni az utolsó lakóházzal beépített ingatlanig, a szelvényezés szerinti 
bal oldalon.Az út csapadékvizeinek gravitációs elvezetését helyszűke miatt gyephézagos
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burkolattal ellátott talpárkok kialakításával lehet megoldani. 
A közvilágítást a forgalomcsillapító kapu közigazgatási határ felé eső végének kellő 
megvilágításának biztosítása érdekében tovább kell vezetni. 
Főbb mennyiségek: 
- pályaszerkezet bontás: 1277 m3 
- szegélybontás: 53 m 
- beton alapréteg építése: 641 m3 
- aszfaltburkolat építés: 1418 m3 
- szegélyépítés: 2345 m 
- árok burkolása: 1999 m2 
- burkolati jelek készítése: 340 m2 
10. rész: Budapest XIV. kerület, Hősök tere - Kós K. sétány - Hermina út kerékpáros főútvonal 
korszerűsítés felújításának kivitelezési munkái 
Mennyiség:Hősök tere - Kós Károly sétány kerékpáros főútvonal 
A Hősök terén a Dózsa György út és Kós Károly sétány között közvetlen kerékpáros kapcsolat kerül 
kialakításra. A kerékpáros létesítmény kiinduló és végpontja a Dózsa György úti forgalomterelő 
szigetnél van, ezeken a helyeken a terelő szigetek kismértékű átépítésével kerülnek a 
kerékpárosok rávezetésre a meglévő kerékpárútra. A Hősök terén kialakításra kerülő kerékpár sáv 
1,5 m szélességű a forgalmi sávok átrendeződésével. 
Az Olaf Palme sétány - Kós Károly sétány közötti szakaszon 
A jobbra kanyarodó sáv mellett kerül kialakításra a kerékpár sáv. A jobbra kanyarodó sáv és a 
kerékpár sáv között 24 m hosszon gömbsüveg szegélysor építendő. A forgalmi sávok átrendezése 
miatt az útpályaszerkezet kopórétege cserélendő. 
A Kós Károly sétány és Állatkerti körút között szakaszon 
3,5 illetve 4 m haladó sáv mellett kerül kialakításra a kerékpársáv. Az Állatkerti sétány felé autóval 
közlekedők részére jobbra kanyarodó sáv kerül kialakításra. A forgalmi sávok átrendeződése a 
kerékpársáv és jobbra kanyarodó sáv területén magával vonja az kopóréteg cseréjét. 
Az Állatkerti sétány és Dózsa György út közötti szakaszon 
A jobbra kanyarodó sáv mellett kialakítandó kerékpársáv és balra kanyarodó sáv területén, a 
forgalmi sávok átrendezése miatt az útpályaszerkezet kopórétege cserélendő. 
A Kós Károly sétánynál a jelenlegi forgalomtól elzárt terület helyén forgalomterelő sziget kerül 
kialakításra. A Kós Károly sétányon meglévő gyalogátkelőhelyet át kell helyezni a forgalomterelő 
sziget irányába, valamint a tér és a Kós Károly sétány között új gyalogos átkelőhelyet kell kialakítani. 
A terelő sziget előtti szakaszon a forgalmi sávoktól prizmasorral (15 db, 1,0 m-ként elhelyezve), 
majd gömbsüveg szegélysorral kell elválasztani a kerékpárosok védelme érdekében. 
A tervezett létesítmény területére hulló csapadékvizek a meglévő zárt rendszerben kerülnek 
elvezetésre. A Kós Károly sétánynál tervezett korrekció miatt 2,0 db felsőbeömlésű víznyelő 
elbontásra kerül, és helyettük új oldalbeömlésű víznyelők kerülnek elhelyezésre. Az elbontott 
víznyelőkhöz tartozó bekötő vezetékek is elbontandók. 
A Hősök terénél tervezett gyalogátkelők megvilágítására a gyalogátkelőhelyek melletti 
kandelábereken a meglévő MC4 típusú lámpatesteket le kell bontani és helyette ONYX 3 típusú 
lámpatesteket kell felszerelni 400 W-os fémhalogén lámpákkal. 
Kós Károly sétány - Hermina út kerékpáros főútvonal 
A Hősök tere felől érkező kerékpáros főútvonal korszerűsítéseként az útburkolatról történő 
felvezetés, illetve az elválasztott gyalog- és kerékpárút meglévő geometriai kialakítása megtartásra 
kerül, a kopóréteget viszont ki kell cserélni. A Kós Károly sétányon lévő kijelölt gyalogátkelőhely
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Hősök tere felöli oldalán kell kialakítani az új kerékpáros átvezetést, amelyhez a Hermina út felöli
oldalon a burkolt felületet ki kell szélesíteni 2 m-el. 
A Hermina út felöli oldalon a meglévő gyalogátkelőhely csomópont felé történő eltolásával történik
az új kerékpáros átvezetés kijelölésre. A Hermina út - Kacsóh P. út közötti forgalomterelő szigeten
új kerékpáros főútvonal kerül kijelölésre, így itt is kialakításra kerül a sziget mindkét oldalán a
kerékpáros kapcsolat. A kerékpáros átvezetések, illetve a gyalogos átkelőhelyek szélességében a
meglévő kiemelt szegélysorokat el kell bontani, és új kiemelt szegélyt kell építeni oly módon, hogy a
gyalogátkelőhely szélességében a szegély kiállási magassága 2 cm legyen, a kerékpáros
átvezetésekben a kiállás 0 cm. 
A Hermina út - Kós Károly út kereszteződésében a meglévő kandeláberből 14,18 m
nyomvonalhosszon ki kell építeni egy NYCWY 0,6/1 kV 4x16 mm2 típusú kábelt a tervezett
gyalogátkelőhely mellé, az oda tervezet STK 76/120/4P típusú kandeláberig. A kandeláberre
V2T-10/76 típusú lámpakart kell felszerelni AMBAR-3 250 W típusú lámpatestekkel. A nyomvonal
erősáramú kábeleket, szennyvízvezetéket és gázvezetéket érint. 
Főbb mennyiségek: 
- pályaszerkezet bontás: 173 m3 
- szegélybontás: 74 m 
- aszfaltburkolat építés: 118 m3 
- szegélyépítés: 148 m 
- burkolati jelek készítése: 311 m2 
Valamennyi rész tekintetében az elvégzendő feladatok részletes leírását a Dokumentáció
tartalmazza.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)

Vételi jog (opció): nem

(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés meghosszabbítható: nem

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a
szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 140 (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)
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III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

Valamennyi rész tekintetében, részenként külön-külön értendők az alábbiak szerint:
1. Késedelmi kötbér: a teljes nettó vállalkozói díj 0,5 %-a naponta, amelynek együttes felső határa a
teljes nettó vállalkozói díj 20%-a
2. Hibás teljesítési kötbér: a teljes nettó vállalkozói díj 0,5 %-a naponta, amelynek együttes felső
határa a teljes nettó vállalkozói díj 20%-a,
3. Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő mértékű kötbér. Ebben az
esetben hibás teljesítési és késedelmi kötbér felszámítására nincs lehetőség.
4. Jótállás: Nyertes Ajánlattevő a szerződés hibátlan teljesítéséért, valamint annak anyag- és
kivitelezési hibától való mentességéért jótállásra és szavatosságra köteles. Ajánlatkérő előírja a
sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontjától számított 60 hónapos jótállás vállalását,
valamint azt követően és annak leszámításával szavatosságot az egyes nyomvonal jellegű
építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM
együttes rendelet szerint fennmaradó időtartamra.
5. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka (teljesítési biztosíték):
Nyertes Ajánlattevőnek a szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás
5 %-ára kell a teljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt. 126. § (4)
bekezdése szerint a szerződés hatálybalépésekor Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
A biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának napjáig kell érvényesnek lennie.
6. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka (jótállási biztosíték): Nyertes
Ajánlattevőnek a szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ára
kell a jótállási biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt. 126. § (4) bekezdése
szerint a jótállási idő kezdetekor, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontjában
Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
Előleg-visszafizetési biztosíték: Az igényelt előleg mértékével megegyező mértékű.
A nyertes Ajánlattevőnek - amennyiben az előleg kifizetését kéri - az előleg-visszafizetési
biztosítékot a fenti mértékben a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módon,
legkésőbb az előleg kifizetésének időpontjáig Ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátania és az
igazolt végteljesítésig fenn kell tartania, melynek részletes szabályait a Szerződéstervezet
tartalmazza.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a Dokumentáció részét képező
Szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)

A kifizetések pénzneme valamennyi rész tekintetében: Forint (HUF). 
Előleg-fizetés: Ajánlatkérő részenként a tartalékkeret nélkül számított vállalkozói díj 5%-ának 
erejéig biztosítja az előleg ajánlattevői igénylésének lehetőségét, előlegbekérő levél ajánlattevő 
általi benyújtása alapján. Előleg fizetésére a Kbt. 131. § (1)-(2) bekezdése, illetve a 306/2011. 
(XII.23.) Korm. rendelet 12.§-a szerint kerülhet sor. 
Az előleg igénylésének és kifizetésének feltétele az előleg-visszafizetési biztosíték Ajánlatkérői
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előírásoknak megfelelő teljesítése. Az előleg elszámolása - valamennyi rész esetében - a
szerződéstervezetben rögzítettek szerint történik. 
A szerződés - valamennyi rész vonatkozásában - a nettó ellenértéken felül 5% tartalékkeretet
tartalmaz. 
Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 7. §-ának (2) bekezdése értelmében a tartalékkeret kizárólag az építési beruházás
teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének
elszámolására használható fel. 
A tartalékkeret felhasználásának részletes szabályait a Dokumentáció részét képező
Szerződéstervezet tartalmazza. 
A teljesítési igazolást Ajánlatkérő a Kbt. 130. § (1) - (3) bekezdése szerint állítja ki. 
Részszámlázásra a Dokumentáció részét képező Szerződéstervezetekben foglaltak szerint van
lehetőség. 
Ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű, Ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a
kifizetés a 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. §-a, valamint a Kbt. 130.§-131.§-a szerint
történik. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A § rendelkezéseit mind Ajánlattevő, mind az
alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)

Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását.

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
191/2009. (IX.15) Korm. rendelet

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott
esetben)

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, 
valamint a Kbt. 57.§ (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak. 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) 
bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll. 
Az ajánlattevőnek az ajánlatban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 
310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 12. § szerint kell nyilatkozatot 
benyújtania, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdésében a)-k) pontjainak, valamint a Kbt. 56. § 
(2) bekezdésének hatálya alá, továbbá a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontját a 
Kormányrendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell
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igazolnia. 
Az ajánlattevő az ajánlatban köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint arról,
hogy az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1)
bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. (Kbt. 58. § (3) bekezdés).A 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 10. §-ában meghatározottak szerint, Ajánlattevő választása szerint saját nyilatkozatot
nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban foglalt kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya
alá, vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelölt alvállalkozók
tekintetében benyújtott Ajánlattevői nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására
igénybe vett más szervezet nyilatkozatát nyújtja be arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §
(1) bekezdésének a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá. 
Az igazolások tartalmára vonatkozóan a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet megfelelő
rendelkezései, valamint a Közbeszerzési Hatóság 2014. május 16-én (2014. évi 57. szám) közzétett
„A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal
kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutatója adnak ajánlattevő számára
iránymutatást. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevők vonatkozásában a Közbeszerzési
Hatóság által (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) közzétett „A Közbeszerzési Hatóság
útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról,
nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági
Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” útmutató ad iránymutatást. A kizáró
okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatokat a gazdasági szereplők a jelen közbeszerzési eljárás
vonatkozásában kell, hogy kiállítsák, olyan nyilatkozatokat kell csatolni a kizáró okok tekintetében,
amelyek nem régebbiek a jelen közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az eljárást
megindító felhívás feladását követően került kiállításra.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P.1.: A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlattevő, 
csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év vonatkozásában 
saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (ha a gazdasági szereplő 
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) részét képező eredmény-kimutatásának 
egyszerű másolatát. 
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló meghatározott része (eredménykimutatás) a 
céginformációs szolgálat (http://e-beszamolo.kim.gov.hu/) honlapján megismerhető, úgy a 
beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, és a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható 
beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. 
Ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése értelmében a számviteli 
jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes 
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a 
közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az 
esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (városi környezetben*, 
forgalom fenntartása mellett végzett útépítési** és/vagy útfelújítási munkálatok) származó - 
általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia
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az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban meghatározott értéket. 
 
P.2.: A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek
az ajánlatában csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti
év közbeszerzés tárgyából (városi környezetben*, forgalom fenntartása mellett végzett
útépítési** és/vagy útfelújítási munkálatok) származó - általános forgalmi adó nélkül számított -
árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatát, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
Amennyiben az Ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző üzleti év árbevételi
adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek a közbeszerzés tárgyából (városi
környezetben*, forgalom fenntartása mellett végzett útépítési** és/vagy útfelújítási munkálatok)
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről kell nyilatkoznia (a nem
teljes üzleti évet egy évnek tekintve). 
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései, valamint a
310/2011. (XII. 23.) Korm. r. vonatkozó rendelkezései. 
Jelen alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
14. § (3) és (4a) bekezdései. 
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint más
szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározott módon támaszkodhat. 
A városi környezetben*, forgalom fenntartása mellett végzett útépítési**, illetve útfelújítási
munkálatok fogalmi meghatározásait az ajánlati felhívás III.2.3) pontja tartalmazza.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben számviteli törvény szerinti éves beszámolói alapján a 
saját vagy jogelődjének a mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás feladását 
megelőző három lezárt üzleti évek közül több, mint egy évben negatív volt. 
Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem 
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg 
működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából 
(városi környezetben*, forgalom fenntartása mellett végzett útépítési** és/vagy útfelújítási 
munkálatok) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el 
összesen az alábbi értéket: 
1. rész tekintetében: a nettó 119.000.000,- Ft-ot. 
2. rész tekintetében: a nettó 46.000.000,- Ft-ot. 
3. rész tekintetében: a nettó 8.000.000,- Ft-ot. 
4. rész tekintetében: a nettó 24.000.000,- Ft-ot. 
5 rész tekintetében: a nettó 14.000.000,- Ft-ot. 
6. rész tekintetében: a nettó 35.000.000,- Ft-ot. 
7. rész tekintetében: a nettó 28.000.000,- Ft-ot. 
8. rész tekintetében: a nettó 15.000.000- Ft-ot. 
9. rész tekintetében: a nettó 58.000.000,- Ft-ot. 
10. rész tekintetében: a nettó 13.000.000,- Ft-ot. 
Amennyiben Ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, akkor a legmagasabb bevétellel 
igazolhatja valamennyi rész alkalmassági követelményét. 
A P/1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők közül figyelemmel 
arra, hogy a P/1. pontban előírt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként
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vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre elegendő, ha egyikük megfelel. (Kbt. 55. § (4)
bekezdés). 
P.2.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgyából (városi környezetben*,
forgalom fenntartása mellett végzett útépítési** és/vagy útfelújítási munkálatok) származó
általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző három üzleti évben nem érte el az: 
1. rész tekintetében: a nettó 277.000.000,- Ft-ot. 
2. rész tekintetében: a nettó 108.000.000,- Ft-ot. 
3. rész tekintetében: a nettó 17.500.000,- Ft-ot. 
4. rész tekintetében: a nettó 57.000.000,- Ft-ot. 
5 rész tekintetében: a nettó 32.500.000,- Ft-ot. 
6. rész tekintetében: a nettó 81.500.000,- Ft-ot. 
7. rész tekintetében: a nettó 65.000.000,- Ft-ot. 
8. rész tekintetében: a nettó 36.000.000,- Ft-ot. 
9. rész tekintetében: a nettó 134.500.000,- Ft-ot. 
10. rész tekintetében: a nettó 31.000.000,- Ft-ot. 
Amennyiben Ajánlattevő azért nem rendelkezik jelen pont szerinti árbevétellel, mert fenti időszak
kezdete után kezdte meg működését, ebben az esetben alkalmatlannak minősül, ha működésének
ideje alatt közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele évente átlagosan nem éri el az alábbi
értékeket: 
1. rész tekintetében: a nettó 119.000.000,- Ft-ot. 
2. rész tekintetében: a nettó 46.000.000,- Ft-ot. 
3. rész tekintetében: a nettó 8.000.000,- Ft-ot. 
4. rész tekintetében: a nettó 24.000.000,- Ft-ot. 
5 rész tekintetében: a nettó 14.000.000,- Ft-ot. 
6. rész tekintetében: a nettó 35.000.000,- Ft-ot. 
7. rész tekintetében: a nettó 28.000.000,- Ft-ot. 
8. rész tekintetében: a nettó 15.000.000- Ft-ot. 
9. rész tekintetében: a nettó 58.000.000,- Ft-ot. 
10. rész tekintetében: a nettó 13.000.000,- Ft-ot. 
Amennyiben Ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, akkor a legmagasabb bevétellel igazolhatja
valamennyi rész alkalmassági követelményét. 
A fenti alkalmassági követelménynek (P.2.) a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt.
55. § (4) bekezdés).

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M.1.: Az ajánlatba csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján és a 16. § (3) bekezdése szerint a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben 
teljesített (azaz műszaki átadás-átvétellel lezárt), legjelentősebb építési beruházásainak 
ismertetését tartalmazó referenciákat. A referenciaigazolásnak (ismertetéseknek) tartalmaznia 
kell legalább az alábbiakat: 
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, a részéről információt adó személy neve, 
elérhetősége 
- az építési beruházás tárgyát, azaz az elvégzett munka műszaki tartalmának ismertetését, oly 
módon, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen
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megállapítható legyen 
- az ellenszolgáltatás nettó összegét, 
- a teljesítés idejét (a befejezési határidő - ami a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának
időpontja - legalább év és hónap bontásban történő megjelölésével) 
- a teljesítés helyét 
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
A csatolt igazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie az előírt alkalmassági
minimumkövetelményeknek! 
Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya,
akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget
/mennyiségi adatot! 
Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak,
akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített részösszeget
/mennyiségi adatot! 
A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 10. § (2) bekezdésére figyelemmel tájékoztatjuk, hogy az a)
pontban foglalt referenciák a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol. 
Ajánlatkérő elfogadja a konzorciumi megállapodás keretében teljesített referenciát is, ha
konzorciumi tagként saját hányadban kielégíti az előírt feltételt (kérjük emiatt az igazolásban adják
meg a saját teljesítés mértékét százalékban és naturáliában is). Ha a nyertes közös Ajánlattevőként
teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás nem állítható ki az egyes Ajánlattevők
által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ismertetésben az alábbiaknak is szerepelnie
kell: 
- nyilatkozat arról, hogy a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által teljesített
munkák elkülönítésével 
továbbá 
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a közös Ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett
történt, valamint az igazolást benyújtó által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 129. § (7) bekezdésében foglaltakra. 
M.2.: A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. 
A bemutatott szakembereknek minden esetben csatolniuk kell saját kezűleg aláírt: 
- nyilatkozatukat, amelyben vállalják, hogy az ajánlattevő nyertessége esetében, az adott
szakterületen rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítése során; 
- Szakmai önéletrajzot, amelyben végzettségük, képzettségük bemutatása mellett megadják a
szakmai gyakorlatuk idejét (év/hónap-tól év/hónap-ig terjedő bontásban a gyakorlati időt jelentő
hónapok számának feltüntetése mellett) azon szakterület tekintetében, amely alkalmasság
igazolására az ajánlattevő be kívánja vonni őket, a szakember által saját kezűleg aláírva. 
- valamint a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolati
példányát, 
Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők esetében a Kbt. 55. § (4) bekezdése
alapján együttesen is megfelelhetnek. 
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint más szervezet
kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározott módon támaszkodhat.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
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M.1.: Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 5 
évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) 
referenciával, az alábbiak szerint: 
- 1. rész tekintetében legalább 2 db, összesen legalább nettó 350.000.000,- értékű városi 
környezetben*, forgalom fenntartása mellett végzett útépítésre** és/vagy útfelújítási 
munkálatokra vonatkozó referenciát, melyből 1 db legalább nettó 200.000.000,- Ft értékű. 
- 2. rész tekintetében legalább 2 db, összesen legalább nettó 140.000.000,- értékű városi 
környezetben*, forgalom fenntartása mellett végzett útépítésre** és/vagy útfelújítási 
munkálatokra vonatkozó referenciát, melyből 1 db legalább nettó 90.000.000,- Ft értékű. 
- 3. rész tekintetében legalább 2 db, összesen legalább nettó 22.000.000,- értékű városi 
környezetben*, forgalom fenntartása mellett végzett útépítésre** és/vagy útfelújítási 
munkálatokra vonatkozó referenciát, melyből 1 db legalább nettó 15.000.000,- Ft értékű. 
- 4. rész tekintetében legalább 2 db, összesen legalább nettó 75.000.000,- értékű városi 
környezetben*, forgalom fenntartása mellett végzett útépítésre** és/vagy útfelújítási 
munkálatokra vonatkozó referenciát, melyből 1 db legalább nettó 40.000.000,- Ft értékű. 
- 5. rész tekintetében legalább 2 db, összesen legalább nettó 42.000.000,- értékű városi 
környezetben*, forgalom fenntartása mellett végzett útépítésre** és/vagy útfelújítási 
munkálatokra vonatkozó referenciát, melyből 1 db legalább nettó 20.000.000,- Ft értékű. 
- 6. rész tekintetében legalább 2 db, összesen legalább nettó 105.000.000,- értékű városi 
környezetben*, forgalom fenntartása mellett végzett útépítésre** és/vagy útfelújítási 
munkálatokra vonatkozó referenciát, melyből 1 db legalább nettó 70.000.000,- Ft értékű. 
- 7. rész tekintetében legalább 2 db, összesen legalább nettó 85.000.000,- értékű városi 
környezetben*, forgalom fenntartása mellett végzett útépítésre** és/vagy útfelújítási 
munkálatokra vonatkozó referenciát, melyből 1 db legalább nettó 55.000.000,- Ft értékű. 
- 8. rész tekintetében legalább 2 db, összesen legalább nettó 46.000.000,- értékű városi 
környezetben*, forgalom fenntartása mellett végzett útépítésre** és/vagy útfelújítási 
munkálatokra vonatkozó referenciát, melyből 1 db legalább nettó 25.000.000,- Ft értékű. 
- 9. rész tekintetében legalább 2 db, összesen legalább nettó 175.000.000,- értékű városi 
környezetben*, forgalom fenntartása mellett végzett útépítésre** és/vagy útfelújítási 
munkálatokra vonatkozó referenciát, melyből 1 db legalább nettó 110.000.000,- Ft értékű. 
- 10. rész tekintetében legalább 2 db, összesen legalább nettó 40.000.000,- értékű városi 
környezetben*, forgalom fenntartása mellett végzett útépítésre** és/vagy útfelújítási 
munkálatokra vonatkozó referenciát, melyből 1 db legalább nettó 22.000.000,- Ft értékű. 
Egy referenciával az 1.-10. részek szerinti alkalmassági feltétel közül több is igazolható, feltéve, 
hogy a referencia (tárgyát és értékét tekintve) maradéktalanul megfelel az adott alkalmassági 
követelmény(ek)nek. 
Ha a nyertes közös Ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás 
nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által teljesített munkák elkülönítésével, úgy Ajánlatkérő a 
referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett Ajánlattevő részéről az ismertetett 
referenciamunka egésze tekintetében elfogadja, feltéve, hogy a teljesítés a közös Ajánlattevők 
egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó által végzett teljesítés 
aránya elérte a 15%-ot. 
* Városi környezet: Ajánlatkérő a városi környezet alatt a városi jogállású település közigazgatási 
határain belül elhelyezkedő területet érti. 
** Útépítés: Ajánlatkérő útépítési munkálatok alatt egy adott útszakasz teljes felületet érintő 
kiépítését és/vagy szilárd burkolattal történő ellátását érti. Közművek létesítése miatt készült
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útpálya helyreállítása nem minősül útépítésnek. 
*** Útfelújítás: Ajánlatkérő útfelújítási munkálatok alatt a meglévő út teljes felületet érintő
használati minőségjavulást eredményező rekonstrukciós beavatkozást érti. Közművek létesítése
miatt készült útpálya helyreállítása nem minősül felújításnak. 
 
M.2.: Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a
teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket: 
Az 1.-10. részek tekintetében részenként legalább 1 fő, felsőfokú műszaki végzettséggel
rendelkező szakember, aki legalább 5 éves útépítésben és/vagy útfelújításban szerzett
építésvezetői tapasztalattal/gyakorlattal rendelkezik. 
Ugyanazon szakember legfeljebb 3 rész tekintetében mutatható be az alkalmasság igazolása
céljából.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem

III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve

(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

x Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt
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 Meghívásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

A gazdasági szereplők tervezett száma

VAGY:

Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:

IV. 2) Értékelési szempontok

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem

(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2015/09/08 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00
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A dokumentációért fizetni kell nem

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:

A fizetés feltételei és módja:

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2015/09/08 (év/hó/nap) Időpont: 11:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás
esetén)

Dátum: (év/hó/nap)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

 Az EU bármely hivatalos nyelve

 Az EU következő hivatalos nyelve(i):

 Egyéb:

x Magyar

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)

-ig (év /hó/nap )

VAGY

Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum: 2015/09/08 (év/hó/nap) Időpont: 11:00

Hely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. V. emelet, jobb oldal

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint.

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

nem

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.3) További információk (adott esetben)

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben) igen

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)
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A Dokumentációt Ajánlatkérő digitális adathordozón bocsátja Ajánlattevők rendelkezésére.
A Dokumentáció átvételére az ajánlattételi határidő lejártáig (munkanapokon 9.00-17.00 óra,
valamint az ajánlattételi határidő napján 9.00-től az ajánlattételi határidőig) van lehetőség. A
Dokumentáció az ügyintézővel történő előzetes egyeztetés esetén munkaidőben, vagy egyéb
időpontban is átvehető. A Dokumentáció átvételéről elismervény készül.
Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a Dokumentációt ajánlatonként legalább egy Ajánlattevő
vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó átvegye. A Dokumentáció másra át nem ruházható.

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

igen

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:

P.1., P.2., M.1., M.2.

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összegszerűen 
meghatározott értéke részenként az alábbi: 
1. rész vonatkozásában: 590.000,- Ft. 
2. rész vonatkozásában: 230.000,- Ft. 
3. rész vonatkozásában: 37.000,- Ft. 
4. rész vonatkozásában: 122.000,- Ft. 
5. rész vonatkozásában: 70.000,- Ft. 
6. rész vonatkozásában: 175.000,- Ft. 
7. rész vonatkozásában: 140.000,- Ft. 
8. rész vonatkozásában: 77.000,- Ft. 
9. rész vonatkozásában: 288.000,- Ft. 
10. rész vonatkozásában: 66.000,- Ft. 
Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg - az ajánlattételi 
határidő lejártáig - kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani részajánlatonként külön-külön, 
tehát egy dokumentummal több rész ajánlati biztosítékának rendelkezésre állása nem igazolható. 
Az ajánlati biztosítéknak (részenként) az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Az 
ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (2) bekezdése szerint nyújtható részenként. Fizetési számlára 
történő befizetés esetében az Ajánlatkérő Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 
12001008-01453621-00400008 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, 
feltüntetve a befizetés jogcímét („ajánlati biztosíték „2015. évi útfelújítási program kivitelezési 
munkái, II. ütem - az érintett közbeszerzési rész száma.”). 
Az ajánlati biztosíték teljesíthető emellett, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok 
egyikén: 
- feltétel nélküli, visszavonhatatlan bank vagy biztosító által vállalt garanciával;
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- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. 
Az ajánlati biztosíték teljesítésének, rendelkezésre állásának igazolása: 
- átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat, egyszerű
másolat) becsatolásával; 
- bank vagy biztosító által vállalt garancia szerződéssel való teljesítés esetén a garancia eredeti
példányával, 
- biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a készfizető kezességvállalást tartalmazó
kötelezvény eredeti példányával. 
A garanciáról szóló igazolást vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt az ajánlattevő
befűzés nélkül köteles az ajánlat eredeti példányához zárt borítékban/ csomagolásban csatolni, és
az okirat másolati példányát köteles az ajánlat eredeti példányához lefűzve csatolni. 
Amennyiben az ajánlati biztosíték nem átutalás útján kerül biztosításra, úgy a garanciának, illetve a
biztosítási szerződésnek vagy kötelezvénynek a Kbt-ben, valamint a dokumentációban előírt
követelményeknek kell megfelelnie. 
Az ajánlati biztosíték nem válik szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 25. § (5) bekezdésére, valamint a Kbt. 59. § (4)
bekezdésére.

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem

V.4) Egyéb információk:

1. Az ajánlathoz (úgyis mint: részajánlathoz) minden esetben csatolni kell az alábbi 
dokumentumokat: 
1.1 Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében csatolni kell az ajánlattevő/alvállalkozó/ 
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) 
aláírási címpéldányának, vagy aláírás mintájának egyszerű másolati példányát, akik aláírásukkal az 
ajánlatban szereplő iratot láttak el (Ajánlatkérő e körben felhívja a figyelmet a 2006. évi V. törvény 9. 
§ (1) bekezdésére). 
Amennyiben az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
jognyilatkozatok megtételére vagy egyébre a gazdasági társaság más munkavállalóját, vagy 
bármely más harmadik személyt képviseleti joggal ruházza fel, az ajánlathoz csatolni kell a 
meghatalmazott aláírási mintáját is tartalmazó szabályszerűen kiállított meghatalmazást 
1.2 A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján felolvasólapot, ami tartalmazza a 62. § (3) bekezdése szerinti 
adatokat. 
1.3 Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 40. § (1) bekezdésének a) - b) szerinti adatokról (nemleges 
válasz is megjelölendő). 
1.4 Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan. A Kbt. 60. 
§ (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot eredeti aláírt példányban kell benyújtani. 
2. Közös ajánlattétel esetében továbbá csatolni kell: 
A közös ajánlattevők együttműködési megállapodását, mely minimálisan tartalmazza a 
dokumentáció részeként kiadott minta szerinti adatokat. Közös ajánlattevőknek meg kell jelölniük 
ajánlatukban a nevükben eljárni jogosult képviselőt. Közös ajánlattevőknek egyetemleges 
felelősséget (Ptk. 6:29. § (1)) kell vállalniuk teljesítésükért. 
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet a Kbt. 25-26.§-ában foglalt rendelkezésekre. 
3. Alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet bevonása esetében csatolni kell: 
A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatokat mind az ajánlattevő mind a kapacitást nyújtó
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szerv vonatkozásában. Ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot nemleges 
tartalommal is köteles benyújtani. 
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az 
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet az ajánlati felhívásban az ajánlattevővel 
kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági 
feltételnek történő megfelelést. 
4. Az ajánlatot 1 (egy) eredeti papír alapú példányban, továbbá 1 (egy) példány elektronikus 
formátumban (DVD/CD-ROM-on) kell benyújtani, „pdf” formátumban. A beárazott költségvetés(eke)t 
elektronikus, szerkeszthető „Excel” formátumban is be szükséges nyújtani az ajánlatot tartalmazó 
DVD/CD-ROM-on, vagy külön adathordozón. A papír alapú és elektronikus példányok közötti 
bármilyen eltérés esetén a papír alapú példány tartalma a mérvadó! Az ajánlatot zárt 
csomagolásban kell elhelyezni oly módon, hogy az ajánlatok bontásának időpontjában a 
csomagolásnak sértetlennek kell lennie. 
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges, hogy az elektronikus formátumban benyújtott 
példány a papír alapú eredeti példánnyal megegyezik. 
5. Az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalára a Kbt. 80. § rendelkezései irányadók. 
6. Idegen nyelvű irat benyújtása esetén az idegen nyelvű irattal együtt annak magyar nyelvű felelős 
fordítása is benyújtandó, a Kbt. 36.§ (3) bekezdésében meghatározottak szerint. Felelős fordítás 
alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult 
személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának 
helyességéért az ajánlattevő felelős, az ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentum tartalmát tartja 
irányadónak. 
7. Az esetlegesen felmerülő hiányosságok pótlására a Kbt. 67. §-a irányadó. 
8. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) bekezdése alapján - amennyiben ajánlattevő a hiánypótlás keretében 
új, ajánlatában korábban meg nem nevezett gazdasági szereplőt nevez meg - az új gazdasági 
szereplő vonatkozásában legfeljebb egy alkalommal biztosítja a felmerült hiányok pótlását. 
9. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók, azzal, 
hogy a közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló iratokat eredeti, vagy 
hiteles másolatban kell benyújtani. Ajánlatkérő ilyennek tekinti különösen a garanciát vállaló, vagy 
kezességvállalásról szóló nyilatkozatot. A Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot eredeti 
aláírt példányban kell benyújtani. 
10. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási 
rendeletek rendelkezései az irányadóak. 
11. Ajánlatkérő ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai 
alkalmasságának feltételeit és igazolását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 18.§ szerinti 
minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg, a P.1., P.2., M.1., M.2. követelmény 
tekintetében is. 
12. A dokumentáció és jelen felhívás közötti ellentmondás esetében a felhívás irányadó azzal, hogy 
amennyiben az ajánlatkérő, a dokumentáció rendelkezésre bocsátását követően észleli az 
ellentmondást, úgy a Kbt. 45. § (6) bekezdés szerint jár el. 
13. A Kbt. 54. § (1) bekezdésére tekintettel az Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő tájékozódjon a 
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek 
a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 
14. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. 
A dokumentáció átvételére az ajánlattételi határidő lejártáig (munkanapokon 9.00-17.00 óra, 
valamint az ajánlattételi határidő utolsó napján, az ajánlattételi határidő lejártáig) van lehetőség. 
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15. Ajánlatkérő a Kbt. 77.§-a alapján az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről az 
ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés egyidejűleg minden ajánlattevő részére faxon történő 
megküldésével tájékoztatja. 
16. A szerződéskötés a Kbt. 124.§ (5)-(6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével történik. 
17. Az ajánlatok benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon, hétfőtől 
péntekig 9.00 és 17.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09:00 órától és az 
ajánlattételi határidő lejártáig. Az ügyintézővel történő előzetes egyeztetés esetében, munkaidőben 
egyéb időpontban is, az A mellékletben megjelölt helyen. A postán benyújtott ajánlatokat az 
ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben beérkezettnek, ha azok legkésőbb az ajánlattételi 
határidőig az A mellékletben az ajánlat leadásaként megjelölt irodába beérkeznek. Az ajánlat, illetve 
az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot ajánlattevő viseli. 
18. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a 
referenciák tekintetében a teljesítés napján, egyéb esetben az adott üzleti év forduló napján 
érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott deviza középárfolyamokat kell alkalmaznia. Az 
ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást 
tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. A bármely okirat, 
igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok 
(adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. 
19. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az 
Ajánlattevőt terheli. Ajánlattevőt az ajánlat elkészítéséért külön díjazás nem illeti meg. 
20. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a megrendelt építési beruházás teljesítéséhez 
a nyertes Ajánlattevő kötelezettsége, hogy a kivitelezési feladatok ellátását az építésügyi és az 
építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. 
rendelet, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet 
előírásainak megfelelően végezze. Ajánlatkérő valamennyi közbeszerzési rész kapcsán rögzíti, - 
figyelemmel a közbeszerzés tárgyára - hogy nyertes Ajánlattevő ajánlatában bemutatott 
szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig MV-KÉ, vagy azzal egyenértékű 
jogosultságokkal kell rendelkezniük a kamarai névjegyzékben a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 
alapján. 
Amennyiben a nyertes Ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötés időpontjáig a fenti 
kötelezettségének és az általa megjelölt szakember nem szerepel a kamarai névjegyzékben az 
előírt jogosultsággal, azt Ajánlatkérő jogosult úgy tekinteni, hogy a nyertes Ajánlattevő nem tesz 
eleget a szerződéskötési feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett és erre tekintettel 
Ajánlatkérő mentesül vele szemben a szerződéskötési kötelezettség alól a Kbt. 124. § (4) 
bekezdése alapján. 
21. Jogfenntartás hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetleges lefolytatására: 
Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárást alkalmazhat. 
22. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a teljesítési határidők az egyes részek 
tekintetében az alábbiak szerint alakulnak ( a szerződéskötéstől számítva): 
1. rész tekintetében: 120 nap 
2. rész tekintetében: 140 nap 
3. rész tekintetében: 60 nap 
4. rész tekintetében: 60 nap 
5. rész tekintetében: 60 nap 
6. rész tekintetében: 90 nap 
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7. rész tekintetében: 90 nap 
8. rész tekintetében: 120 nap 
9. rész tekintetében: 140 nap 
10. rész tekintetében: 50 nap 
23. Ajánlatkérő a Dokumentációban a Kbt. 49. § szerint Árazatlan költségvetést biztosít részenként 
külön-külön. Ajánlattevő feladatát képezi, hogy az Árazatlan költségvetést beárazza és az ajánlat 
részeként (szakmai ajánlat) benyújtsa (elektronikusan, szerkeszthető változatban is), a 
Dokumentációban előírtak figyelembe vételével. Ajánlattevőnek részletes ajánlatot kell tennie az 
Árazatlan költségvetés kitöltésével. Az Árazatlan költségvetést Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (7) bekezdés 
b) pontja szerinti szakmai ajánlatnak tekinti. Felhívjuk az Ajánlattevő figyelmét, hogy az Árazatlan 
költségvetésen belül tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó 
mennyiségeket megváltoztatni, kivéve, ha ezt Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás során előírja a 
Kbt. 45. § (6) bekezdése alapján. Valamennyi sort be kell árazni, kivéve, ha kiegészítő tájékoztatás 
során Ajánlatkérő ettől eltérően rendelkezik. A költségvetésben, tehát sor nem maradhat 
kitöltetlenül vagy „0 Ft.” (nulla forint) összeggel! 
24. A nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania a szerződés 
tárgyát képező kivitelezésre irányuló, az 
1. rész tekintetében 100.000.000 HUF/év és 50.000.000 HUF/kár összegű, 
2. rész tekintetében 50.000.000 HUF/év és 20.000.000 HUF/kár összegű, 
3. rész tekintetében 20.000.000 HUF/év és 5.000.000 HUF/kár összegű, 
4. rész tekintetében 50.000.000 HUF/év és 10.000.000 HUF/kár összegű, 
5. rész tekintetében 30.000.000 HUF/év és 5.000.000 HUF/kár összegű, 
6. rész tekintetében 50.000.000 HUF/év és 20.000.000 HUF/kár összegű, 
7. rész tekintetében 50.000.000 HUF/év és 20.000.000 HUF/kár összegű, 
8. rész tekintetében 30.000.000 HUF/év és 5.000.000 HUF/kár összegű, 
9. rész tekintetében 100.000.000 HUF/év és 50.000.000 HUF/kár összegű és az 
10. rész tekintetében 30.000.000 HUF/év és 5.000.000 HUF/kár összegű 
Contractor’s All Risks típusú felelősségbiztosítási kötvény, vagy biztosító által kiállított egyéb 
igazoló dokumentum egy eredeti, vagy másolati példányát, amely Ajánlatkérőt a szerződés 
megkötésének esetére kedvezményezettként nevezi meg, és kiterjed az alvállalkozói kockázatokra 
is. A fedezetnek az Ajánlatkérő ilyen igénye esetén kiterjeszthetőnek kell lennie következményi 
károk megtérítésére is. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a 
fentiekben meghatározott értékű felelősségbiztosítással rendelkezik, illetőleg amennyiben nem 
rendelkezik, akkor vállalni kell, hogy a szerződés megkötéséig a felelősségbiztosítást megköti és a 
kötvényt (vagy igazolást) benyújtja Ajánlatkérő számára. A felelősségbiztosításnak a 
szerződésszerű teljesítés Ajánlatkérő által történő elismerését követő 60 napig kell folyamatosan, 
megszakítás nélkül fennállnia. Amennyiben a szerződéskötés tervezett időpontjáig a 
felelősségbiztosítási kötvény vagy igazolás, vagy nem megfelelően kerül benyújtásra, úgy 
Ajánlatkérő ezt a nyertes Ajánlattevő visszalépésének tekinti és a Kbt. 124. § (4) bekezdés szerint 
jogosult eljárni. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők egyike rendelkezik 
az előírtak szerinti felelősségbiztosítással. 
25. Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi 
határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó. 
26. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevőnek - saját szakmai 
kompetenciája alapján - kötelessége megbizonyosodni ajánlatának benyújtásáig arról, hogy a 
szerződés teljesítéséhez minden információ rendelkezésére áll, és ajánlatának nyertessége esetén
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képes a feladat teljes körű teljesítésére a megkötött szerződésben szereplő feltételek mellett.
Ajánlattevő ajánlatának beadásával egyben elismeri, hogy minden - a szerződés szükséges -
információ rendelkezésére állt, a dokumentációt szakmai kompetenciája birtokában megvizsgálta
és benne megfogalmazott igényeket teljesítésre alkalmasnak találta. 
Felhívjuk T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a részek szerinti árnak egyértelműnek kell lennie. Pl. „-tól,
-ig” értékeket, többféle alternatívát tartalmazó vagy az előírttól eltérő tárgyra vonatkozó
megajánlásokat az ajánlatkérő nem tud elfogadni. Amennyiben egy megajánlás nem egyértelmű és
nem javítható, úgy az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.

V.5)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/08/17 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:
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Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

 

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható)------------------

 

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 1 Elnevezés: BUDAPEST X. KERÜLET, KERESZTÚRI ÚT (VASÚTI ÁTJÁRÓ - HATÁRMALOM UTCA)
FELÚJÍTÁSÁNAK KIVITELEZÉSI MUNKÁI

1) Rövid meghatározás:

BUDAPEST X. KERÜLET, KERESZTÚRI ÚT (VASÚTI ÁTJÁRÓ - HATÁRMALOM UTCA) FELÚJÍTÁSÁNAK
KIVITELEZÉSI MUNKÁI

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak: 45233228-3

45233221-4
45233290-8
45233140-2

3) Mennyiség

A felújításra kerülő útszakasz hossza mintegy 2 kilométer. A meglevő szegélyt az út mindkét 
oldalán, teljes hosszban el kell bontani, és új szegélyt kell építeni előre gyártott beton elemekből. A 
burkolat felületét le kell marni. A kopóréteg a felújítás teljes felületén cserélendő. Amennyiben a 
marás utáni felület minősége megköveteli, foltszerű javításokat kell végezni. Ahol szükséges, 
kiegyenlítő réteget kell építeni. A helyszínrajzon alásraffozással és szelvénymegírással jelölt 
helyeken teljesen új pályaszerkezetet kell építeni. A külterületi jellegű szakaszon padkát kell 
építeni. A „Danone csomóponttól” a vasúti átjáró csomópontig az út jobb oldalán járdát kell építeni. 
El kell helyezni a taktilis köveket és a forgalomtechnikai jelzéseket.
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Főbb mennyiségek: 
- pályaszerkezet bontás: 1571 m3 
- szegélybontás: 4795 m 
- aszfaltburkolat építés: 1367 m3 
- szegélyépítés: 4840 m

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 2 Elnevezés: BUDAPEST XI. KERÜLET, SOMLÓI ÚT (SZÜRET UTCA - KELENHEGYI ÚT)
FELÚJÍTÁSÁNAK KIVITELEZÉSI MUNKÁI

1) Rövid meghatározás:

BUDAPEST XI. KERÜLET, SOMLÓI ÚT (SZÜRET UTCA - KELENHEGYI ÚT) FELÚJÍTÁSÁNAK KIVITELEZÉSI
MUNKÁI

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak: 45233140-2

45233221-4
45233228-3
45233290-8

3) Mennyiség

A beavatkozási szakasz hossza 640 m, az útpálya szélessége 6-6,5 m között változik. A Somlói út 
felújítása során a teljes szakaszon elbontásra kerül a meglévő út pályaszerkezete és a támfal 
melletti szakasz kivételével az út mellett található kétoldali járda is. A buszmegállók területén, 
valamint a 0+605 - 0+638 km szelvények közötti szakaszon erősített aszfalt pályaszerkezetű 
útpálya, míg a szelvényezés szerinti baloldalon teljes hosszban erősített pályaszerkezetű 
gyalogjárda épül. Az út és járdaépítés során a közművek fedlapjainak és szerelvényeinek 
szintbehelyezését és esetleges cseréjét el kell végezni. 
Buszmegállóban a meglévő hasított kő szegély elbontásra kerül és helyette sima felületű beton
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kiemelt szegély épül 15 cm magassággal, 12 m hosszban. A kapubehajtók előtt és után a kiemelt
szegélyt be kell fordítani, valamint itt döntött szegély építendő. 
A kivitelezési szakasz végén, a jobb oldalon a Somlói út és a Kelenhegyi lépcső között egy forduló
illetve parkolásra használt felület található. A felület a Somlói út burkolatától egy kiemelt szegéllyel
határolt szigettel került elválasztásra. A forduló teljes felületén teljes pályaszerkezet cserét
irányoztunk elő. A kivitelezési területen a Kelenhegyi lépcsőhöz vezető járdák is átépítendők. 
Az útépítéssel összhangban biztosítani kell az úton és a járdán összegyülekező csapadékvizek
összegyűjtését és elvezetését. 
Főbb mennyiségek: 
- pályaszerkezet bontás: 1230 m3 
- szegélybontás: 1251 m 
- beton alapréteg építése: 1222 m3 
- aszfaltburkolat építés: 858 m3 
- szegélyépítés: 1443 m

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 140 (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 3 Elnevezés: BUDAPEST XII. KERÜLET, MÁTYÁS KIRÁLY ÚT (HOLLÓS ÚT - KÖLTŐ UTCA)
FELÚJÍTÁSÁNAK KIVITELEZÉSI MUNKÁI

1) Rövid meghatározás:

BUDAPEST XII. KERÜLET, MÁTYÁS KIRÁLY ÚT (HOLLÓS ÚT - KÖLTŐ UTCA) FELÚJÍTÁSÁNAK KIVITELEZÉSI
MUNKÁI

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak: 45233140-2

45233228-3
45233221-4
45233290-8



32

3) Mennyiség

A felújítási munkálatok során az út burkolata átépítésre és felújításra kerül. Az útszegély a szakasz
legnagyobb részén a jelenlegi helyen kerül átépítésre. A Hollós út - Mátyás király út csatlakozásánál
a meglevő íves kialakítású burkolt felület átépítésre kerül. A tervezett felújítás a meglevő
vízelvezetési rendszert megtartja, többlet burkolati felületek nem terhelik a vízelvezető hálózatot. A
közművezetékek kapcsán a fedlapok szintbehelyezésén kívül egyéb beavatkozásra nincs szükség.
Fakivágás nem történik, az érintett zöldfelületek rendezésre kerülnek.
Az érintett szakasz hossz 222,53 m.
Főbb mennyiségek:
- pályaszerkezet bontás: 98 m3
- szegélybontás: 113 m
- Ckt alapréteg építése: 127 m3
- aszfaltburkolat építés: 186 m3
- szegélyépítés: 278

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 4 Elnevezés: XXII. KERÜLET, KLAUZÁL GÁBOR UTCA (CSIPERKE UTCA - ZABOLA UTCA) ÉS
CSIPERKE UTCA (ÁRON U. - KLAUZÁL GÁBOR U.) FELÚJÍTÁSÁNAK KIVITELEZÉSI MUNKÁI

1) Rövid meghatározás:

XXII. KERÜLET, KLAUZÁL GÁBOR UTCA (CSIPERKE UTCA - ZABOLA UTCA) ÉS CSIPERKE UTCA (ÁRON U. -
KLAUZÁL GÁBOR U.) FELÚJÍTÁSÁNAK KIVITELEZÉSI MUNKÁI

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak: 45233140-2

45233221-4
45233228-3
45233290-8
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3) Mennyiség

Klauzál Gábor utca (Csiperke utca - Zabola utca)
Útépítés, forgalomtechnika
A szakasz 250 m, a Zabola utcától (korábbi felújítás határa) a Kápolna utca csatlakozásáig (Csiperke
utca kezdetéig) tart. Az útburkolat szélessége 6,00 m. Az útfelújítás az út vízszintes és magassági
vonalvezetését nem érinti, kialakítása megegyezik a meglévő állapottal.
A meglévő szegély bontása, új szegély építése szükséges teljes hosszon, mindkét oldalon.
Az utcában burkolat megerősítés történik 2 réteg aszfalt beépítésével és lokális pályaszerkezet
javításokkal.
Vízelvezetés
Szikkasztó kutak létesülnek.
Egyéb közművek
Közművek kiváltása nem szükséges
Főbb mennyiségek:
- pályaszerkezet bontása, marása: 366 m3
- szegélybontás: 194 m
- aszfaltburkolat építés: 352 m3
- szegélyépítés: 242 m
Csiperke utca (Áron u.- Klauzál Gábor u.)
Útépítés, forgalomtechnika
A szakasz 180 m, a Kápolna utcától (Klauzál utca tervezett felújításának határa) az Áron utca
csatlakozásáig (Szabadkai utca kezdetéig) tart. Az útburkolat szélessége 6,00 m. Az útfelújítás az út
vízszintes és magassági vonalvezetését nem érinti, kialakítása megegyezik a meglévő állapottal.
A meglévő szegély bontása, új szegély építése szükséges teljes hosszon, mindkét oldalon.
Az utcában burkolat megerősítés történik 2 réteg aszfalt beépítésével és lokális pályaszerkezet
javításokkal.
Vízelvezetés
Víznyelők létesülnek melyek a szikkasztóárokba kerülnek bekötésre.
Főbb mennyiségek:
- pályaszerkezet bontása, marása: 150 m3
- szegélybontás: 555 m
- aszfaltburkolat építés: 173 m3
- szegélyépítés: 580 m

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről
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----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 5 Elnevezés: BUDAPEST BELTERÜLETÉN KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
KIVITELEZÉSI MUNKÁI (II. KERÜLET, TÖRÖKVÉSZ ÚT - VEND UTCA; IV. KERÜLET, BAROSS UTCA - PERÉNYI
ZSIGMOND UTCA; XV. KERÜLET, SZENTMIHÁLYI ÚT - FAZEKAS SOR); XVI. KERÜLET, TIMUR UTCA - ROZSOS
UTCA)

1) Rövid meghatározás:

BUDAPEST BELTERÜLETÉN KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK KIVITELEZÉSI MUNKÁI (II.
KERÜLET, TÖRÖKVÉSZ ÚT - VEND UTCA; IV. KERÜLET, BAROSS UTCA - PERÉNYI ZSIGMOND UTCA; XV.
KERÜLET, SZENTMIHÁLYI ÚT - FAZEKAS SOR); XVI. KERÜLET, TIMUR UTCA - ROZSOS UTCA)

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak: 45233140-2

45233221-4
45233228-3
45233290-8

3) Mennyiség

1. II. Törökvész út - Vend utca 
Jelenleg a Törökvész utcához a Vend u. és a Penteli M. út hegyes szögben csatlakozik. A 
beavatkozás során a két utca torkolata befordításra kerül a Törökvész útra közel merőleges 
csatlakozásként és a köztük kialakuló szakaszon középszigetes gyalogos-átkelőhely kerül 
kijelölésre. 
A szakaszon a szegélyeket cserélni kel. A járdák és peronok pályaszintjét az útszegélyek emelése 
okán szintén meg kell emelni. 
A vízelvezetés változatlan marad, a rendszer egy víznyelővel bővül. 
A közvilágítási hálózat átépítése nem szükséges, de lámpafejek és izzók cseréje szükséges a 
megfelelő megvilágítás elérésére. 
Főbb mennyiségek: 
- aszfaltburkolat bontás: 239 m3 
- szegélybontás: 330 m 
- aszfaltburkolat építés: 187 m3 
- szegélyépítés: 454 m 
2. IV. Baross utca - Perényi Zsigmond utca 
A Baross utca - Perényi Zsigmond utcai csomópontban 4,5 m széles kijelölt - gyalogátkelőhely 
létesítését kell elvégezni. A területem a meglévő kopóréteg cserélendő. 
Közvilágítás: 
A Baross utca D-i oldalán az elbontott acél oszlopok helyére, és a Perényi utcában a 4,0 m-es 
kandeláber helyére 10,0 m fénypontmagasságú horganyzott acél kandelábereket kell beállítani. 
A Perényi utcában a vasbeton oszlopra D11 lámpakert kell felszerelni. Minden további helyre
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ONIX/150 W lámpatesteket kell felszerelni. 
Főbb mennyiségek: 
- aszfaltburkolat építés: 17 m3 
- szegélyépítés: 11 m 
- térkő burkolatépítés: 56 m3 
3. XV. Szentmihályi út - Fazekas sor 
A Fazekas soron 3 m szélességű gyalogos átkelőhely kerül kialakításra. A tervezett gyalogos
átkelőhely miatt a burkolatszegély egy rövid, mintegy 1 m-es szakaszon lesüllyesztésre kerül, a
többi részen lesüllyesztett szegély található, így, azok helyben maradnak. 
A Fazekas sor és Szentmihályi út csomópontja jelzőlámpás irányítást kap. A Szentmihályi úton lévő
jelzőlámpa átkerül a Mátyás utca irányában lévő buszmegálló és a Fazekas sor-i csomópont közé. A
Fazekas sor 2 forgalmi irányú marad. A Fazekas sorról történő kikanyarodás a Szentmihályi út
mindkét irányába megengedett lesz. 
Közvilágítás: 
A gyalogátkelőhelyhez legközelebb álló oszlopokon a 30 °-os hajlásszögű lámpakarokat 5°-os
hajlásszögű lámpakarokra kell cserélni. 
A Fazekas soron a tervezett gyalogátkelő megvilágítására a meglévő BB 10-1350 típusú oszlopra
D11 típusú lámpakarra Claudia 150 W típusú lámpatestet kell felszerelni. 
Főbb mennyiségek: 
- burkolati jel készítés: 54 m2 
4. XVI. Timur utca - Rozsos utca 
A Timur utcán 4,50 m szélességű gyalogos átkelőhely kerül kialakításra. A tervezett gyalogos
átkelőhely miatt a kiemelt burkolatszegély elemeket le kell süllyeszteni, a páratlan oldalon a
meglévő burkolt árkot le kell fedni, hogy a gyalogosok eljussanak a meglévő járdáig. A páros oldalon
a gyalogátkelőhelynél a kerékpárút elhúzásra kerül. A korábbi kerékpárutat az adott szakaszon el
kell bontani. Az új kerékpárút-szakasz a meglévő kerékpárúthoz csatlakozik mind helyszínrajzi,
mind hossz-szelvényi értelemben. A tervezett kerékpárút burkolata aszfalt, a járda burkolata öntött
aszfalt. A páros oldalon meglévő fa a járdaburkolatba esne, így kivágásra kerül. 
A Timur utca páratlan oldalán a meglévő árok lefedésre kerül. Az árokba 5 m hosszban előre
gyártott mederburkoló elemek kerülnek, előre gyártott vasbeton fedlappal. 
Közvilágítás: 
A Pemetefű utcában álló transzformátor állomásból egy kábelt kell kiépíteni a gyalogátkelőhelyig
ahol 9,0 m fénypontmagasságú horganyzott acél kandeláberre ONYX típusú lámpatestet kell
felszerelni, 150 W teljesítményű fényforrással. 
Jelzőlámpa: 
A kijelölt gyalogos-átkelőhelyhez gyalogos maszkkal ellátott sárga villogó jelzőfejek kerülnek, mely
jelzőfejeket a KRESZ-táblához hasonlóan az út bal oldalán is meg kell ismételni. Radar detektor
kerül elhelyezésre, mely az autók érkezése esetén kapcsolja a jelzőket. 
Főbb mennyiségek: 
- burkolati jel készítés: 52 m2 
- szegélyépítés: 48 m

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:
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4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 6 Elnevezés: BUDAPEST III. KERÜLET, HATVANY LAJOS UTCA (JUHÁSZ GYULA UTCA -
HADRIANUS UTCA) FELÚJÍTÁSÁNAK KIVITELEZÉSI MUNKÁI

1) Rövid meghatározás:

BUDAPEST III. KERÜLET, HATVANY LAJOS UTCA (JUHÁSZ GYULA UTCA - HADRIANUS UTCA)
FELÚJÍTÁSÁNAK KIVITELEZÉSI MUNKÁI

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak: 45233140-2

45233221-4
45233228-3
45233290-8

3) Mennyiség

Az útfelújítással érintett szakaszon a teljes burkolat felújításra kerül. Az Újmegyeri térnél lévő 
buszforduló csatlakozásainál teljes pályaszerkezet csere történik, a forgalomterelő szigetek 
felújításával. A buszfordulónál található buszmegálló tábláig tartó rövid járda szakasz teljesen 
újraépül. Szegély cserék történnek az útpálya szélén a szigeteknél és a járda zöldfelülettel való 
találkozásánál. 
A gyalogjárda a teljes beavatkozási szakaszon átépül, teljes pályaszerkezet építésével. Teljesen új 
járda épül a Juhász Gyula utcai csomópontnál, a már meglévő járdákat összekötve, a gyalogos 
forgalom által már most kijárt nyomvonal mentén. 
A Hadrianus utcánál egy rövid szakaszon a csatlakozást követően bal oldalon a pályaszerkezet 
váltás határáig, jobb oldalon pedig a víznyelőkig a burkolat kopóréteg lemarása után új kopóréteg 
terítése történik. 
A buszöblök burkolata bazaltbeton burkolattal épülnek ki. 
A gyalogátkelőhelyeknél szegélysüllyesztéssel, illetve taktilis burkolati jelek létesítésével segítjük a 
vakok illetve gyengénlátók közlekedését. A járdák és a burkolatszél lekerekítő íveinek 
találkozásában kiemelt szegélysüllyesztéseket kell építeni. 
A buszöblök 3 m es szélességekkel biztosíthatók, pályához csatlakozóan vápás kialakítással. 
Az utca víztelenítési rendszere a burkolat felújítás miatt nem változik meg. 4 db új víznyelő 
telepítését kell elvégezni.
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A Hatvany Lajos utca 12-14 sz. között meglévő gyalogátkelőhelynél található M3 tervjelű
acélkandeláberen a meglévő megmaradó lámpatestet meg kell tisztítani és az út túloldalán lévő fát
gallyazni szükséges. A Bálint György utca és a Hatvany Lajos utca kereszteződésénél meglévő
gyalogátkelőhelynél új közvilágítási oszlopot kell létesíteni. 
Főbb mennyiségek: 
- pályaszerkezet bontás: 655 m3 
- szegélybontás: 3247 m 
- beton alapréteg építése: 749 m3 
- aszfaltburkolat építés: 860 m3 
- szegélyépítés: 3281 m

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 7 Elnevezés: BUDAPEST III. KERÜLET, NAGYSZOMBAT UTCA (LAJOS U. - BÉCSI ÚT)
FELÚJÍTÁSÁNAK KIVITELEZÉSI MUNKÁI

1) Rövid meghatározás:

BUDAPEST III. KERÜLET, NAGYSZOMBAT UTCA (LAJOS U. - BÉCSI ÚT) FELÚJÍTÁSÁNAK KIVITELEZÉSI
MUNKÁI

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak: 45233140-2

45233221-4
45233228-3
45233290-8

3) Mennyiség

A felújításra kerülő mintegy 85 méter hosszú szakaszon a Nagyszombat utca jelenlegi kétszer két 
sávos kialakítása kétszer egy sávosra csökken. A sávszám csökkentés a szélső sávokat érinti. A 
tervezési szakasz kezdetén a Bécsi út - Szőlő utca, Bokor utca között a megszűnő forgalmi sáv,
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illetve buszmegálló helyén járdaszélesítés, valamint a baloldalon párhuzamos, a jobboldalon 45
fokos ferde várakozási terület kerül kialakításra. A járdák általában öntött aszfalt burkolattal, a
Bécsi út - Szőlő utca közötti szakaszon térkő burkolattal épülnek. 
A Nagyszombat utca - Szőlő utca - Bokor utca csomópontban új közúti jelzőlámpás
forgalomirányítást létesítünk, forgalomfigyelő kamerát telepítünk, valamint új gyalogátkelőhelyet
alakítunk ki a Bécsi út felöli oldalon, amelynek megfelelő megvilágítása érdekében a közvilágítás is
módosul. 
A csomópontot követő szakaszon párhuzamos várakozósáv került kialakításra, a jobboldalon a
jelenlegi murvás pakolóterülethez csatlakozó „kapubehajtó” megszakítással. Majd közeledve a
Lajos utcai jelzőlámpás csomóponthoz a forgalmi sávok a meglévő kétszer két sávon kerülnek
felújításra, illetve a meglévő középsziget jelenlegi aszfalt burkolata elbontásra kerül, helyette
zöldfelület alakítandó ki. A betonszegélyeket mindenhol cserélni szükséges. 
Főbb mennyiségek: 
- pályaszerkezet bontás: 785 m3 
- szegélybontás: 505 m 
- beton alapréteg építése: 377 m3 
- aszfaltburkolat építés: 294 m3 
- szegélyépítés: 782 m

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 8 Elnevezés: BUDAPEST VIII. KERÜLET, NÉPSZÍNHÁZ UTCA (TELEKI TÉRI SZAKASZ)
FELÚJÍTÁSÁNAK KIVITELEZÉSI MUNKÁI

1) Rövid meghatározás:

BUDAPEST VIII. KERÜLET, NÉPSZÍNHÁZ UTCA (TELEKI TÉRI SZAKASZ) FELÚJÍTÁSÁNAK KIVITELEZÉSI
MUNKÁI

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
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További tárgyak: 45233140-2
45233221-4
45233228-3
45233290-8

3) Mennyiség

A megépítendő területen egy hatágú csomópont és két villamos megállóhely található. A villamos
vágányzónája aszfalt burkolatú, erősen leromlott állapotú, mivel a burkolaton bonyolódik a közúti
forgalom. A kivitelezési feladat a villamos vágányzóna burkolatának felújítása, valamint a
vágányzónán kívüli burkolat kopórétegének cseréje, és a villamos peronok magassági átépítése. A
meglévő peronon lévő utasvárókat le kell cserélni.
Főbb mennyiségek:
- pályaszerkezet bontás: 287 m3
- szegélybontás: 173 m
- beton alapréteg építése: 157 m3
- aszfaltburkolat építés: 180 m3
- szegélyépítés: 179 m

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 9 Elnevezés: BUDAPEST XVI. KERÜLET, NAGYTARCSAI ÚT (SIMONGÁT UTCA - FELÚJÍTOTT
SZAKASZ KEZDETE) FELÚJÍTÁSÁNAK KIVITELEZÉSI MUNKÁI

1) Rövid meghatározás:

BUDAPEST XVI. KERÜLET, NAGYTARCSAI ÚT (SIMONGÁT UTCA - FELÚJÍTOTT SZAKASZ KEZDETE)
FELÚJÍTÁSÁNAK KIVITELEZÉSI MUNKÁI

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak: 45233140-2

45233221-4
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45233228-3
45233290-8

3) Mennyiség

A szakasz 1100 m, a Simongát utcától (korábbi felújítás határa) az M0 csomóponthoz kapcsolódó
felújított útszakasz határáig tart.
Az útfelújítás az út vízszintes és magassági vonalvezetését nem érinti, kialakítása megegyezik a
meglévő állapottal. 0+000 - 0+357 és a 0+703 - 0+778 szelvények között teljes pályaszerkezet
csere szükséges. A további szakaszon 2 réteg aszfalt építendő be 5 cm burkolatmarás után.
Meglévő járdát tovább kell vezetni az utolsó lakóházzal beépített ingatlanig, a szelvényezés szerinti
bal oldalon.Az út csapadékvizeinek gravitációs elvezetését helyszűke miatt gyephézagos
burkolattal ellátott talpárkok kialakításával lehet megoldani.
A közvilágítást a forgalomcsillapító kapu közigazgatási határ felé eső végének kellő
megvilágításának biztosítása érdekében tovább kell vezetni.
Főbb mennyiségek:
- pályaszerkezet bontás: 1277 m3
- szegélybontás: 53 m
- beton alapréteg építése: 641 m3
- aszfaltburkolat építés: 1418 m3
- szegélyépítés: 2345 m
- árok burkolása: 1999 m2
- burkolati jelek készítése: 340 m2

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 140 (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 10 Elnevezés: BUDAPEST XVI. KERÜLET, HŐSÖK TERE - KÓS K. SÉTÁNY - HERMINA ÚT
KERÉKPÁROS FŐÚTVONAL KORSZERŰSÍTÉSNEK KIVITELEZÉSI MUNKÁI

1) Rövid meghatározás:

BUDAPEST XVI. KERÜLET, HŐSÖK TERE - KÓS K. SÉTÁNY - HERMINA ÚT KERÉKPÁROS FŐÚTVONAL
KORSZERŰSÍTÉSNEK KIVITELEZÉSI MUNKÁI
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2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak: 45233140-2

45233221-4
45233228-3
45233290-8

3) Mennyiség

Hősök tere - Kós Károly sétány kerékpáros főútvonal 
A Hősök terén a Dózsa György út és Kós Károly sétány között közvetlen kerékpáros kapcsolat kerül 
kialakításra. A kerékpáros létesítmény kiinduló és végpontja a Dózsa György úti forgalomterelő 
szigetnél van, ezeken a helyeken a terelő szigetek kismértékű átépítésével kerülnek a 
kerékpárosok rávezetésre a meglévő kerékpárútra. A Hősök terén kialakításra kerülő kerékpár sáv 
1,5 m szélességű a forgalmi sávok átrendeződésével. 
Az Olaf Palme sétány - Kós Károly sétány közötti szakaszon 
A jobbra kanyarodó sáv mellett kerül kialakításra a kerékpár sáv. A jobbra kanyarodó sáv és a 
kerékpár sáv között 24 m hosszon gömbsüveg szegélysor építendő. A forgalmi sávok átrendezése 
miatt az útpályaszerkezet kopórétege cserélendő. 
A Kós Károly sétány és Állatkerti körút között szakaszon 
3,5 illetve 4 m haladó sáv mellett kerül kialakításra a kerékpársáv. Az Állatkerti sétány felé autóval 
közlekedők részére jobbra kanyarodó sáv kerül kialakításra. A forgalmi sávok átrendeződése a 
kerékpársáv és jobbra kanyarodó sáv területén magával vonja az kopóréteg cseréjét. 
Az Állatkerti sétány és Dózsa György út közötti szakaszon 
A jobbra kanyarodó sáv mellett kialakítandó kerékpársáv és balra kanyarodó sáv területén, a 
forgalmi sávok átrendezése miatt az útpályaszerkezet kopórétege cserélendő. 
A Kós Károly sétánynál a jelenlegi forgalomtól elzárt terület helyén forgalomterelő sziget kerül 
kialakításra. A Kós Károly sétányon meglévő gyalogátkelőhelyet át kell helyezni a forgalomterelő 
sziget irányába, valamint a tér és a Kós Károly sétány között új gyalogos átkelőhelyet kell kialakítani. 
A terelő sziget előtti szakaszon a forgalmi sávoktól prizmasorral (15 db, 1,0 m-ként elhelyezve), 
majd gömbsüveg szegélysorral kell elválasztani a kerékpárosok védelme érdekében. 
A tervezett létesítmény területére hulló csapadékvizek a meglévő zárt rendszerben kerülnek 
elvezetésre. A Kós Károly sétánynál tervezett korrekció miatt 2,0 db felsőbeömlésű víznyelő 
elbontásra kerül, és helyettük új oldalbeömlésű víznyelők kerülnek elhelyezésre. Az elbontott 
víznyelőkhöz tartozó bekötő vezetékek is elbontandók. 
A Hősök terénél tervezett gyalogátkelők megvilágítására a gyalogátkelőhelyek melletti 
kandelábereken a meglévő MC4 típusú lámpatesteket le kell bontani és helyette ONYX 3 típusú 
lámpatesteket kell felszerelni 400 W-os fémhalogén lámpákkal. 
Kós Károly sétány - Hermina út kerékpáros főútvonal 
A Hősök tere felől érkező kerékpáros főútvonal korszerűsítéseként az útburkolatról történő 
felvezetés, illetve az elválasztott gyalog- és kerékpárút meglévő geometriai kialakítása megtartásra 
kerül, a kopóréteget viszont ki kell cserélni. A Kós Károly sétányon lévő kijelölt gyalogátkelőhely 
Hősök tere felöli oldalán kell kialakítani az új kerékpáros átvezetést, amelyhez a Hermina út felöli 
oldalon a burkolt felületet ki kell szélesíteni 2 m-el. 
A Hermina út felöli oldalon a meglévő gyalogátkelőhely csomópont felé történő eltolásával történik 
az új kerékpáros átvezetés kijelölésre. A Hermina út - Kacsóh P. út közötti forgalomterelő szigeten
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új kerékpáros főútvonal kerül kijelölésre, így itt is kialakításra kerül a sziget mindkét oldalán a
kerékpáros kapcsolat. A kerékpáros átvezetések, illetve a gyalogos átkelőhelyek szélességében a
meglévő kiemelt szegélysorokat el kell bontani, és új kiemelt szegélyt kell építeni oly módon, hogy a
gyalogátkelőhely szélességében a szegély kiállási magassága 2 cm legyen, a kerékpáros
átvezetésekben a kiállás 0 cm. 
A Hermina út - Kós Károly út kereszteződésében a meglévő kandeláberből 14,18 m
nyomvonalhosszon ki kell építeni egy NYCWY 0,6/1 kV 4x16 mm2 típusú kábelt a tervezett
gyalogátkelőhely mellé, az oda tervezet STK 76/120/4P típusú kandeláberig. A kandeláberre
V2T-10/76 típusú lámpakart kell felszerelni AMBAR-3 250 W típusú lámpatestekkel. A nyomvonal
erősáramú kábeleket, szennyvízvezetéket és gázvezetéket érint. 
Főbb mennyiségek: 
- pályaszerkezet bontás: 173 m3 
- szegélybontás: 74 m 
- aszfaltburkolat építés: 118 m3 
- szegélyépítés: 148 m 
- burkolati jelek készítése: 311 m2

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 50 (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------
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