9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
BKK Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Tárgya: Budapest, 2013. évi útfelújítási program kivitelezési munkái 3. csoport
Mennyisége:
1. részajánlat:
III. kerület Pomázi út, Bécsi út – Pomázi köz közti szakaszának felújítása
A III. kerület Pomázi út, Bécsi út – Pomázi köz közti szakaszának felújítása 338 m hosszú és
3747 m2 felületű. Az út teljes hosszában a meglévő pályaszerkezet felbontásra kerül, és
teljesen új rétegekkel épül át. Az út szegélyei átépülnek 747 m hosszon, a kiemelt szegély
vonala a Bécsi úti torkolatban átépül, a buszmegállók erősített szerkezetet kapnak, és a
csatlakozó járda is új burkolatot kap . A szakaszon a kapubehajtók is megújulnak. A Pomázi
köz jobb oldali saroklekerekítő ívében lévő közvilágítási és szabad légvezeték oszlop
áthelyezendő az új szegély korrekció miatt.
2. részajánlat:
III. kerület, Hollós Korvin Lajos utca, Dózsa György utca és Hősök tere felújítása,
Szentendrei út –
Ezüsthegy utca közti szakaszon
A kivitelezési feladat három szakaszból tevődik össze, melyet három egymáshoz csatlakozó
és összhangban lévő tervdokumentáció tartalmaz. A III. kerület, Hollós Korvin Lajos utca,
Dózsa György utca és Hősök tere felújítása, Szentendrei út – Ezüsthegy utca közti szakasz
teljes hossza 890 m.
1. rész: III. kerület Hollós Korvin Lajos utca, (Szentendrei út - Dózsa György út közti
szakasza) A Hollós Korvin Lajos utca, mely a Szentendrei út szélétől indul és a hossza 348 m,
felülete 2440 m2. A torkolatban új középsziget létesül, a kijelölt gyalogos-átkelőhely
védelmére a torkolat kismértékű kiszélesítésével. A szakaszon a meglévő burkolat lemarása
után a kiegyenlítő rétegre 2 réteg aszfaltszőnyeg kerül beépítésre. A szegélyek átépülnek 1285
m hosszon, a járdák is új burkolatot kapnak, a buszmegállókban erősített pályaszerkezet épül.
A tönkrement felületeken lokálisan teljes pályaszerkezet cserét kell alkalmazni.
A torkolat kiszélesítése miatt a 0,4 kV és 11 kV hálózat kiváltása vált szükségessé. Új
közvilágítási
oszlopok létesülnek a gyalogos-átkelőhelyeknél.
2. rész: III. kerület Dózsa György utca (Hollós Korvin L. utca - Hősök tere közti szakaszon)
A Dózsa György utca, melynek hossza 441 m. A szakaszon a meglévő burkolat lemarása után
a kiegyenlítő rétegre 2 réteg aszfaltszőnyeg kerül beépítésre. A szegélyek átépülnek 1382 m
hosszon, a járdák is új burkolatot kapnak, a buszöblökben bazaltbeton burkolatú
pályaszerkezet épül. A tönkrement felületeken lokálisan teljes pályaszerkezet cserét kell
alkalmazni. Ezen a szakaszon két új kijelölt gyalogos-átkelőhely létesül a buszmegállók
közelében.
Ezen a szakaszon két új kijelölt gyalogos-átkelőhely létesül a buszmegállók közelében, és
ezért új
közvilágítást is építeni kell a megfelelő megvilágítás miatt.
3. rész Hősök tere

A harmadik szakasz a Hősök tere, melynek hossza 101 m az úttengelyben mérve. Itt átépül a
Mező
utcához és a Kőbánya utcához csatlakozó, a tér körüli hátsó utak is. A tér középső
zöldszigetének átépülő szegélye mentén 68 m új aszfalt burkolatú járda épül. A hegyes szögű
északi oldali téren lévő útcsatlakozás megszűnik, helyette egy 90 fokban beforgatott
tölcsértorkolat létesül. A közvilágítási hálózat átépítése szükséges az átépülő torkolat miatt.
A részajánlatonként pontos mennyiségeket az ajánlattételi dokumentáció részét képező
műszaki leírás és ajánlati dokumentáció CD melléklete tartalmazza.
3. A választott eljárás fajtája:
A Kbt. III. része szerinti nyílt eljárás a 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: 5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes
tájékoztatóra és közzétételének napja: 6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja:
KÉ-13050/2013, 2013. augusztus 14.
7. a) Eredményes volt-e az eljárás:
igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra,
átcsoportosításra: c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
1. részajánlat: 5 db
2. részajánlat: 4 db
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az
értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén
részenként):
1. részajánlat
Penta Általános Építőipari Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e.)
Ajánlati ár (nettó Ft): 133.677.581,- Ft
Swietelsky Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép V. em.)
Ajánlati ár (nettó Ft): 122.796.366,- Ft
STRABAG Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.)
Ajánlati ár (nettó Ft): 152.980.900,- Ft
VIANOVA 87 Zrt. (1215 Budapest, Vasas u. 65-67.)
Ajánlati ár (nettó Ft): 124.453.610,- Ft
Ajánlattevők ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

2. részajánlat
Penta Általános Építőipari Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e.)
Ajánlati ár (nettó Ft): 234.015.521,- Ft
Pulzus Plusz Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 4.)
Ajánlati ár (nettó Ft): 192.814.094,- Ft
Swietelsky Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép V. em.)
Ajánlati ár (nettó Ft): 222.197.007,- Ft
STRABAG Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.)
Ajánlati ár (nettó Ft): 245.864.533,- Ft
Ajánlattevők ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható
pontszám alsó és felső határának megadása:d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
1. részajánlat:
Pulzus Plusz Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 4.)
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesítette, mivel a hiánypótlási
felhívás ellenére sem nyújtotta be az eljárás megindító felhívás II.1.2. pontja alapján az
előleg igénylésére vonatkozó nyilatkozatát megfelelő tartalommal. Tekintettel arra, hogy
a dokumentumot Ajánlattevő eredeti ajánlata sem tartalmazza, ezért ajánlata a Kbt. 74.
(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az egyéb módon nem
felel meg az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
11.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
1. részajánlat
Swietelsky Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép V. em.)
Ajánlati ár (nettó Ft): 122.796.366,- Ft
Ajánlattevő tette a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes
ajánlatot.
2. részajánlat
Pulzus Plusz Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 4.)
Ajánlati ár (nettó Ft): 192.814.094,- Ft
Ajánlattevő tette a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes
ajánlatot.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

1. részajánlat
VIANOVA 87 Zrt. (1215 Budapest, Vasas u. 65-67.)
Ajánlati ár (nettó Ft): 124.453.610,- Ft
Ajánlattevő tette a második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó
érvényes ajánlatot.
2. részajánlat
Swietelsky Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép V. em.)
Ajánlati ár (nettó Ft): 222.197.007,- Ft
Ajánlattevő tette a második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó
érvényes ajánlatot.
12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
1. részajánlat
Fuvarozás, őrzés, tervezés, szakfelügyeletek, tervezői művezetés, előzetes állapotfelvétel,
ideiglenes- végleges forgalomtechnika kiépítése, bontási munkák egyes részei, útalap
építés egyes részei, vízépítési munkák egyes részei, elektromos munkák, fedlap
szintbehelyezés, szegélyépítés, kertészeti munkák, kamerarendszer kiépítése, meszes
kötőanyagú talajkezelés (anyag nélkül).
2. részajánlat
Minőségvizsgálatok, szakfelügyeletek, geodézia, veszélyes – hulladék kezelése,
lőszermentesítés, régészet, forgalomtechnikai munkák, tervezés, tervezői művezetés,
környezetrendezés, burkolatbontás, burkolat-helyreállítás, közvilágítás, elektromos
munkák, kábelkiváltások, földmunkák, szállítmányozás, őrzés és vagyonvédelem,
vezetéképítés, geotechnikai munkák részfeladatai, keresztezések, műtárgyépítés.
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
1. részajánlat
fuvarozás, szállítás, munkaterület őrzése, tervezői művezetés, szakfelügyeletek, egyes
bontási feladatok, mélyépítési részfeladatok, aszfalt bedolgozási szakmunkák,
szegélyépítések (anyag nélkül), burkolatjel festés, növénytelepítés, elektromos
szakmunkák, kamera rendszer építésének szakmunkái
2. részajánlat
fuvarozás, őrzés, tervezés, szakfelügyeletek, tervezői művezetés, előzetes állapotfelvétel,
ideiglenes-végleges forgalomtechnika kiépítése, bontási munkák egyes részei, útalap
építés egyes részei, vízépítési munkák egyes részei, fedlap szintbehelyezés, szegélyépítés,
kertészeti munkák
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a
százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
1. részajánlat: nincs
2. részajánlat: nincs

c) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
1. részajánlat: nincs
2. részajánlat: nincs
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrásaira (is) támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
1. részajánlat: nincs
2. részajánlat: nincs
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
1. részajánlat: nincs
2. részajánlat: nincs
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2013.09.20.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2013.09.29.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2013.09.18.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2013.09.19.
18.* Az összegezés módosításának indoka:
19.* Az összegezés módosításának időpontja:
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja:
21. * Az összegezés javításának indoka:
22. * Az összegezés javításának időpontja:
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja:
24.* Egyéb információk:
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat
elbírálási szempontot alkalmazta.

