
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, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 

 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

Tárgya:  

Budapest X., Sibrik Miklós úti - MÁV és Ferihegyi repülőtérre vezető út feletti - közúti híd 

felújítása. 

 

Mennyisége: 

Teljes mennyiség: 

Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út - Vakbottyán u. és Gyömrői út közötti szakaszán - a 

régi 311,44 m hosszú,20,16 m széles, 11 nyílású, vasbeton gerendás tartószerkezetű, vasbeton 

pályalemezes vasútvonal feletti hídfelszerkezetének bontása, és egy új, 311,44 m hosszú, 

22,20 m széles, 11 nyílású, előre gyártott vasbetongerendás tartószerkezetű, vasbeton 

pályalemezes felszerkezet építése, valamint az ehhez kapcsolódó MÁVfelsővezeték 

kiszakaszolási és helyreállítási, útépítési és közműkiváltási munkák, továbbá kiegészítő 

mérnökitervezési feladatok elvégzése több ütemben, a forgalom fenntartásával. 

Főbb mennyiségek: 

— Fejgerenda 568 m³, 

— ITG-110 gerenda l=16,50 m, 24 db, 

— ITG-110 gerenda l=21,70 m, 24 db, 

— ITG-110 gerenda l=28,80 m, 48 db, 

— ITG-110 gerenda l=29,60 m, 24 db, 

— ITG-110 gerenda l=30,10 m, 144 db, 

— Pályalemez 1687 m³, 

— Hídszegély 1166 m³, 

— RMA szigetelés 6746 m², 

— Hídburkolat 4226 m², 

— Útburkolat 1600 m². 

A részleteket a Dokumentáció tartalmazza. 

 

3. A választott eljárás fajtája:  

Kbt. Második része alapján, uniós értékhatárt elérő eljárásrend szerinti, nyílt közbeszerzési 

eljárás  

 

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: 

Eljárást megindító hirdetmény száma: 2013/S 139-240512; 2013.07.19. 

 

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): 

3 (három) darab 

 

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) Érvényes ajánlatot tevő neve, címe: 

Strabag-MML Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület) és A-HÍD Építő 

Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.), mint közös ajánlattevők  

 

Alkalmasságuk indokolása: 

A Strabag-MML Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület) és A-HÍD 

Építő Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.), mint közös ajánlattevők ajánlata és 

hiánypótlásai alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlata a 

hiánypótlásokkal együtt megfelel az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek, hiánypótlásait az előírt határidőkben, 

megfelelően teljesítette. Az ajánlatában és hiánypótlásaiban megfelelően benyújtotta az 

ajánlati felhívás, dokumentáció és jogszabályok által megkövetelt nyilatkozatokat, 

igazolásokat. 

 

Ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása 

esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei: 

 

Ajánlati ár (nettó HUF): 2.618.900.000,- nettó HUF + ÁFA, azaz kettőmilliárd-

hatszáztizennyolcmillió-kilencszázezer nettó HUF + ÁFA 

Teljesítési határidő (hónap): 22 hónap 

 

2) Érvényes ajánlatot tevő neve, címe: 

Subterra a.s.(Bezová 1658, Cz-147 14 Praha 4- Braník), a Pannon-Doprastav Kft. (9025 Győr, 

Somos u. 1. 1. em.), és a DÖMPER Kft. (2541 Lábatlan, Dunapart hrsz.: 1605/2.), mint közös 

ajánlattevők 



 

Alkalmasságuk indokolása: 

A Subterra a.s.(Bezová 1658, Cz-147 14 Praha 4- Braník), a Pannon-Doprastav Kft. 

(9025 Győr, Somos u. 1. 1. em.), és a DÖMPER Kft. (2541 Lábatlan, Dunapart hrsz.: 

1605/2.), mint közös ajánlattevők ajánlata és hiánypótlása alapján megállapítható, hogy az 

ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlata a hiánypótlással együtt megfelel az ajánlati 

felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 

hiánypótlását az előírt határidőben, megfelelően teljesítette. Az ajánlatában és 

hiánypótlásában megfelelően benyújtotta az ajánlati felhívás, dokumentáció és jogszabályok 

által megkövetelt nyilatkozatokat, igazolásokat. 

 

Ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása 

esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei: 

 

Ajánlati ár (nettó HUF): 2.850.015.329,- nettó HUF + ÁFA, azaz kettőmilliárd-

nyolcszázötvenmillió-tizenötezer-háromszázhuszonkilenc 

nettó HUF + ÁFA 

Teljesítési határidő (hónap): 23 hónap 

 

3) Érvényes ajánlatot tevő neve, címe: 

KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. (1239 Budapest, Haraszti út 44.) és a COLAS 

Hungária Építőipari Zrt. (1033 Budapest, Kórház u. 6-12.), mint közös ajánlattevők 
 

Alkalmasságuk indokolása: 

A KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. (1239 Budapest, Haraszti út 44.) és a 

COLAS Hungária Építőipari Zrt. (1033 Budapest, Kórház u. 6-12.), mint közös 

ajánlattevők ajánlata és hiánypótlásai alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő ajánlata 

érvényes, az ajánlata a hiánypótlásokkal együtt megfelel az ajánlati felhívásban és a 

dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, hiánypótlásait az 

előírt határidőkben, megfelelően teljesítette. Az ajánlatában és hiánypótlásaiban megfelelően 

benyújtotta az ajánlati felhívás, dokumentáció és jogszabályok által megkövetelt 

nyilatkozatokat, igazolásokat. 

 

Ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása 

esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei: 

 

Ajánlati ár (nettó HUF): 2.903.659.558,- nettó HUF + ÁFA, azaz kettőmilliárd-

kilencszázhárommillió-hatszázötvenkilencezer-

ötszázötvennyolc nettó HUF + ÁFA 

Teljesítési határidő (hónap): 23 hónap 

 



 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva 

(részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 

      Az ajánlattevő neve: 

Strabag-MML Kft. 

(1117 Budapest, 

Gábor Dénes u. 2. 

Infopark D épület) és 

A-HÍD Építő Zrt. 

(1138 Budapest, 

Karikás Frigyes u. 

20.), mint közös 

ajánlattevők 

Az ajánlattevő neve: 

Subterra a.s.(Bezová 

1658, Cz-147 14 

Praha 4- Braník), a 

Pannon-Doprastav 

Kft. (9025 Győr, 

Somos u. 1. 1. em.), és 

a DÖMPER Kft. 

(2541 Lábatlan, 

Dunapart hrsz.: 

1605/2.), mint közös 

ajánlattevők 

Az ajánlattevő neve: 

KÖZGÉP Építő- és 

Fémszerkezetgyártó 

Zrt. (1239 Budapest, 

Haraszti út 44.) és a 

COLAS Hungária 

Építőipari Zrt. (1033 

Budapest, Kórház u. 

6-12.), mint közös 

ajánlattevők 

  Az elbírálás A részszempontok       

  részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

  Ajánlati ár (nettó 

HUF) 
90 10 900 9,27 834,31 9,12 820,56 

 Teljesítési határidő 

(hónap) 
10 10 100 9,61 96,09 9,61 96,09 

  A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

   

1000 

  

930,4 

  

916,65 

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: --- 

    

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi 

elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során 

adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1-10 pont 

 

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:  

Valamennyi részszempont esetében a fordított arányosítás módszere szerint kerülnek 

értékelésre a megajánlott tartalmi elemek az alábbiak szerint: 

A legkedvezőbb tartalmi elem a maximális pontszámot kapja (10 pont), a többi ajánlat 

tartalmi elemei pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva az alábbi képlet alapján 

arányosan kiszámított pontszámot kapnak: 

P-Pmin = A legjobb 

-------- ------------ 

Pmax-Pmin A vizsgált 

 

azaz 

 



P= A legjobb *(Pmax-Pmin)+Pmin 

---------- 

A vizsgált 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

A Kbt. 71. §-ának (7) bekezdése alapján ajánlatkérő rögzíti, hogy az 2. értékelési 

részszempont, azaz teljesítési határidő esetében minimum 21 hónap, maximum 23 hónap 

ajánlható meg. A 21 hónapnál kedvezőbb megajánlásokra is ajánlatkérő a ponthatár felső 

határával azonos számú pontot ad. A 23 hónap feletti teljesítési idő megajánlása esetén az 

ajánlat érvénytelen. A teljesítési idő mértékét egész számokban, hónapokban kell megadni. 

 

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: 

A nyertes ajánlattevő neve, címe:  

Strabag-MML Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület) és A-HÍD Építő 

Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.), mint közös ajánlattevők  

 

Ajánlatának az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása 

esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei: 

 

Ajánlati ár (nettó HUF): 2.618.900.000,- nettó HUF + ÁFA, azaz kettőmilliárd-

hatszáztizennyolcmillió-kilencszázezer nettó HUF + ÁFA 

Teljesítési határidő (hónap): 22 hónap 

 

Ajánlata kiválasztásának indokai: 

Jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő számára - a Kbt. 71. § (2) bekezdésének b) 

pontja alapján – az összességében legelőnyösebb ajánlatot tartalmazó ajánlatot a Strabag-

MML Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület) és A-HÍD Építő Zrt. 

(1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.), mint közös ajánlattevők tették. 

 

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: Tervezési munkák, bontási munkák, 

szakfelügyeletek, vasúti hídszabályzat 9. fejezet szerinti hídvizsgálat, próbaterhelés, 

minőségvizsgálatok, állványozási munkák, lőszermentesítés, acélszerkezet gyártási szerelési 

munkák, földmunkák, állapotfelvétel, korrózióvédelmi munkák, geodéziai munkák, 

szerkezetépítési munkák, állványépítés, bontás, lakatos munkák, saruk, dilatációk gyártási, 

beépítési munkái, szállítási és daruzási munkák, szigetelési munkák, cölöpözési munkák, 

szádfal verés és húzás, közvilágítási munkák, burkolat építési munkák, vágányépítési munkák, 

útépítési munkák, forgalomtechnikai munkák, forgalomterelés tervezés, kiépítés, üzemeltetés, 



troli felsővezeték munkák, elektromos munkák, távközlési munkák, közúti jelző szerelési 

munkák, felsővezeték, biz. ber. szerelési munkák, közműépítési munkák, kerítés építés, 

bontás, őrzés, védelem, hulladék elszállítás, kezelés, újrahasznosítás 

 

 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:  

 

Az alkalmasság igazolásában részt vevő 

szervezetek 

Azon alkalmassági követelmények 

megjelölése, amelyek igazolása érdekében 

az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira 

(is) támaszkodik 

STRABAG Általános Építő Kft. (1117 

Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D 

épület) 

M/1 Ajánlattevő alkalmas, ha a megjelölt 

időszakban rendelkezik az alábbi, saját 

teljesítésű referenciamunkákkal: 

M/1.2 Legalább 1 db vasút és közút 

kereszteződésben végzett útépítési és/vagy 

felújítási munka, amely városi környezetben, 

ideiglenes forgalomtechnika kiépítésével, a 

közúti és/vagy vasúti forgalom fenntartásával 

épült,és amely legalább nettó 50 000 000 

HUF értékű volt. 

Strabag AG (AT-9800 Spittal an der Drau, 

Ortenburgerstrasse 27. Ausztia) 

M/1 Ajánlattevő alkalmas, ha a megjelölt 

időszakban rendelkezik az alábbi, saját 

teljesítésű referenciamunkákkal: 

M/1.1 Legalább 1 db, 40 m-t meghaladó 

szerkezeti hosszúságú, többnyílású és 

legalább nettó 200 000 000HUF értékű 

vasbeton szerkezetű híd felújítására és/vagy 

építésére vonatkozó referencia; 

Hídépítő Zrt. (1138 Budapest, Karikás 

Frigyes u. 20.) 

M/1 Ajánlattevő alkalmas, ha a megjelölt 

időszakban rendelkezik az alábbi, saját 

teljesítésű referenciamunkákkal: 

M/1.1 Legalább 1 db, 40 m-t meghaladó 

szerkezeti hosszúságú, többnyílású és 

legalább nettó 200 000 000HUF értékű 

vasbeton szerkezetű híd felújítására és/vagy 

építésére vonatkozó referencia; 



  

 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --- 

 

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 

2013.11.29. 

      

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2013.12.08. 

 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2013.11.28. 

 

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2013.11.28. 

 

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. 

 


