9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság; (1075 Budapest, Rumach Sebestyén 19-21.)
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: „Petőfi híd balesetveszélyes hibák elhárítása”tárgyú
kivitelezéshez kapcsolódó „Petőfi híd járda tartókonzol cseréje”
3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 94.§ (3) bekezdés a) pont
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények
ismertetése:
Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárás lefolytatását kezdeményezi, tekintettel a korábban megkötött szerződésben nem szereplő, de
előre nem látható körülményekre, továbbá arra a tényre, hogy műszaki és gazdasági okok miatt az
ajánlatkérőt érintő jelentős nehézség nélkül jelen kiegészítő építési beruházást nem lehet elválasztani a
korábbi szerződéstől. Az építési beruházás teljesítéséhez, a korábbi nyertes ajánlattevővel kötött
szerződés becsült összértéke azonban nem haladhatja meg az eredeti építési beruházás értékének
felét.2013 II. félévében kivitelezési munkák kezdődtek a Petőfi híd balesetveszélyes hibáinak
elhárítására (alapeljárás).A beavatkozás célja az volt, hogy a Petőfi híd soron következő, teljes körű
felújításáig megelőzzük a fenntartási munkák elmaradása miatt esetlegesen bekövetkező baleseteket és
a további állagromlást. Ennek keretében elvégeztük a közúti- és gyalogos forgalomra, valamint a
hajózásra veszélyes szerkezetek bontását, felújítását, illetve szükség szerinti cseréjét.
A híd pályalemez-megszakításainál beépített 9 db Thorma Joint típusú dilatáció környezetében lévő
vasbeton pályalemez-szakaszok bontása után vált láthatóvá a gyalogjárdák alatti 9-9 db tartókonzol. A
szemrevételezés során megállapítást nyert, hogy azok olyan mértékű károsodást, keresztszelvény
csökkenést szenvedtek, ami indokolttá teszi azok haladéktalan cseréjét. Mivel tervezéskor, illetve az
alap közbeszerzési eljárás előkészítése során rejtve voltak ezek a szerkezetek, vizsgálatukra nem volt
lehetőség, ezért ezen munkálatok nem lettek tervbe véve. A kivitelezés során azonban szükségessé vált
a szóban forgó tartó konzolok cseréje, amit a tervező statikai számítással is alátámasztott, és
indokoltnak tart. Az alapszerződés alapján még hátralévő munkák addig nem végezhetők el, amíg a
jelen eljárás részét képező feladatok el nem készülnek.
Az alapeljárás nettó szerződéses értéke: 198.894.303,-Ft+ 5% tartalékkeret, így jelen eljárás becsült
értéke nem éri el az eredeti építési beruházás értékének 50 % át.
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:2013.12.16.
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
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.)KONZOL KONZORCIUM
1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.
Közös ajánlattevők vezető tagja: A-HÍD Zrt. 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.
Közös ajánlattevők tagja: Hídtechnika Kft. 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.
Közös ajánlattevők tagja: STRABAG MML Kft. 1117 Budapest, Gábor D. u. 2. Infopark D.ép.
Egyösszegű nettó ajánlati ár: 32.445.354,- Ft.+ 5% tartalékkeret+ÁFA

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi
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: 11.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
1.)KONZOL KONZORCIUM
1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.
Közös ajánlattevők vezető tagja: A-HÍD Zrt. 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.
Közös ajánlattevők tagja: Hídtechnika Kft. 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.
Közös ajánlattevők tagja: STRABAG MML Kft. 1117 Budapest, Gábor D. u. 2. Infopark D.ép.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban előírt
feltételeknek - a hiánypótlás megadását követően - mindenben megfelelt és a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást ajánló ajánlatnak minősült.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: tervezés, acél szerkezeti részmunkák, korrózióvédelmi munkák,
állványozás, provizóriummal kapcsolatos munkák, bontási részfeladatok, szakfelügyeletek,
laborvizsgálatok, minősítési munkák, geodéziai munkák, aszfaltozási-útépítési részfeladatok,
forgalomtechnikai részfeladatok, beton-és acélszerkezetek korrózióvédelmi és felületvédelmi munkák,
acél szerkezeti részmunkák, állványozási részfeladatok, acélszerkezeti részfeladatok, szállítási és
daruzási részfeladatok, hulladék-és veszélyes hulladék elszállítása, kezelése, felvonulás és ideiglenes
közműellátás kiépítése, működtetése, őrzés és vagyonvédelem.
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 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: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 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:b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2014.01.16.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2014.01.25.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014.01.15.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014.01.15.
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.

