9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Budapesti Közlekedési Központ (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.)
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Budapest VIII., Kerepesi úti 'Százlábú híd' - MÁV vágányok feletti közúti híd - felújítása.
I. ütemben az Északi 2x2 főtartós gerendahíd - teljes hossza 53,53 m, szélessége 10,50 m valamint II.ütemben a Déli szekrény keresztmetszetű híd - teljes hossza 48,17 m, szélessége
17,24 m - bontása, és új,alsó pályás, íves acél tartószerkezetű és pályalemezes híd támaszköze 82,7 m, felszerkezet szélessége 34m - alépítményének és felszerkezetének építése
2 ütemben, a forgalom fenntartásával, valamint a kapcsolódó vasúti és troli felsővezeték, út és
közmű építési, átalakítási munkái.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá az alábbi kiegészítő tervezési feladatok is: a
projektmegvalósításához szükséges segédszerkezetek (bontó- és szerelőállványok stb.),
melléklétesítmények (bejáró utak, a betoláshoz szükséges technológia stb.) és minden egyéb
(építés alatti ideiglenes forgalomtechnika,vasúti felsővezetékek kiszakaszolása és
helyreállítása, MÁV által előírt járulékos munkák stb.) tervezési feladatainak elvégzése.
— Acélszerkezet 1162 t,
— Korrózióvédelem 16 300 m²,
— Szigetelés (RMA) 2914 m²,
— Szádfalas munkagödör határolás 2200 m²,
— Síkalapozás 780 m³,
— Víz alatti beton 530 m³,
— CFA-cölöp F80 890 m,
— Cölöpöket összefogó gerenda 60 m³,
— Vasbeton szögtámfal kialakítású hídfők szárnyfalakkal 890 m³,
— Szerkezeti gerenda 440 m³,
— Kiegyenlítő lemez 60 m³,
— Támfalak 320 m³,
— Aszfalt burkolat 926 m³,
— Bejáróhíd acélszerkezete 7 t.
A részleteket az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.
3. A választott eljárás fajtája:
A Kbt. Második Része szerinti Nyílt 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:
HU-Budapest: Acélhídépítés
2013/S 054-088384

Közzétételének napja:2013/03/16
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: ----8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
3 ajánlat
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):



AS Százlábú 2013 konzorcium
Közös Ajánlattevő Képviselője: A-HÍD Építő Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.
Közös Ajánlattevő: A-HÍD Építő Zrt és Strabag-MML Kft. (Székhelye: 1117 Budapest,
Gábor Dénes u. 2D (Infopark D épület))
Ajánlati ár: 4 097 826 891 HUF + ÁFA
Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlás, felvilágosítás kérés eredményeként érvényes, az
ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmasnak minősült.



KC-2013 konzorcium
Közös Ajánlattevő Képviselője: Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt.
Székhelye: 1239 Budapest, Haraszti út 44.
Közös Ajánlattevő: Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt és COLAS Hungária Zrt.
(Székhelye: 1033 Budapest, Kórház u. 6-12.)
Ajánlati ár: 3 998 898 224 HUF + ÁFA
Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlás eredményeként érvényes, az ajánlattevő a szerződés
teljesítésére alkalmasnak minősült.



SDD Konzorcium
Közös Ajánlattevő Képviselője: Dömper Kft., Székhelye: H-2541 Lábatlan, Dunapart
hrsz. 1605/2.
Közös Ajánlattevő: Subterra a.s. (Bezová 1658, CZ – 147 14 Praha 4 – Braník),
valamint Doprastav RBR Kft. (Székhelye: H-9024 Győr, Kálvária u. 1-3.) és Dömper
Kft.
Ajánlati ár: 4 151 214 452 HUF + ÁFA
Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlás kérés eredményeként érvényes, az ajánlattevő a
szerződés teljesítésére alkalmasnak minősült.

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva
(részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): ----(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: -----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: -----Nincs.
11.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
KC-2013 konzorcium
Közös Ajánlattevő Képviselője: Közgép Zrt. Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1239 Budapest, Haraszti út 44.
Közös Ajánlattevő: COLAS Hungária Zrt.
Székhelye: 1033 Budapest, Kórház u. 6-12.
Ajánlati ár: 3 998 898 224 HUF + ÁFA
Nevezett ajánlattevő nyújtotta be a legalacsonyabb, legkedvezőbb érvényes ajánlatot.
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:
Bontási és állványozási munkák
Teljes körű közműkiváltási munkák
Tervezési munkák, tervezői művezetés
Geodézia
Lőszermentesítés
Vasbeton és acélszerkezetek só és korrózióvédelme
Szigetelési és aszfaltozási munkák
Útépítési részfeladatok
Vasúti és troli felsővezetéki munkák
Kapcsolódó szakipari munkák
Szakfelügyeletek
Daruzási feladatok
MÁV kábelek, felsővezeték kiváltási, áthelyezési feladatok
Betonacél szerelés

-

Zsaluzási részfeladatok
Forgalomtechnika, szabályozástechnika
Földmunka részfeladatai
Fuvarozási feladatok
Régészeti leletmentés
Hulladékkezelés
Őrzés-védelmi feladatok
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: nincs.
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: nincs.
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ---15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2013.09.13.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2012.09.23.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2013.09. 12.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2013. 09. 12.
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: Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséget tárgyi eljárásban 2013.
szeptember 13. időpontig kiterjesztette. (Kbt. 65. §)

