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 19-21.)
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Tárgy:
„2015. évi hídfelújítások I. ütem”
1.rész: Vállalkozási szerződés a „M5 "0" jelű híd felújításának kivitelezési munkái” tárgyában
2.rész: Vállalkozási szerződés a „Nagysándor József utca - M5 bevezető feletti közúti híd
felújításának kivitelezési munkái” tárgyában
3.rész: Vállalkozási szerződés a „Árpád híd - margitszigeti egyenes lehajtó híd felújításának
kivitelezési munkái” tárgyában
Mennyiség:
1. rész: M5 "0" jelű híd felújításának kivitelezési munkái
A XX. kerületi M5 „0” jelű közúti hídjának felújításának határa a híd előtt ~24m-re kezdődik
és a híd után ~26m-ig tart, figyelembe véve az útcsatlakozást. A felújítás során hídon lévő
aszfaltburkolat és szigetelés teljes cseréjét el kell elvégezni. A jobb pálya első és második
nyílásában lévő szélső tartóját egyedi gyártású 75cm magas „T” hídgerendával kell cserélni. A
hídgerendák bontásának megfelelően az érintett pályalemez és kereszttartó részek újra
építésre kerülnek. A jobb- és bal pálya külső oldalán üzemi járda részére új, szélesebb, acél
anyagú járda építendő, a belső szegélyek is átépítésre kerülnek. A felújítási határokon belül a
vezetőkorlátok, üzemi korlátok cseréjét és a sérült betonfelületek javítást kell elvégezni.
A hídfelújítás a tartócsere ill. szegélyépítési munkákra való tekintettel négy ütemben
végezhető. Az I. ütemben a Kecskemét felé vezető ág külső oldal, II. ütemben annak belső
oldala kerül kivitelezésre. A III. ütemben a Budapest felé vezető ág belső oldal, IV. ütemben
annak külső oldala kerül átépítésre.
2. rész: Nagy Sándor József utca – M5 bevezető feletti közúti híd felújításának
kivitelezési munkái
A XX. kerület, Nagysándor József utca – M5 bevezető feletti közúti híd felújításának határa a
híd előtt ~155,5 m-re kezdődik, és a híd után ~146,0 m-ig tart, figyelembe véve az
útcsatlakozást. A felújítás során hídon lévő aszfaltburkolat és szigetelés teljes cseréjét el kell
elvégezni. A járda átépül, szélessége kisebb lesz, a kiemelt szegély átépül. A felszerkezetet
0,5 m szélességgel kell növelni, hogy az irányonként két sávos kerékpárút és a csökkentett
szélességű közúti sávok a hídon kialakíthatók legyenek. A szélesítés miatt a gyalogos járdára
feljutást biztosító lépcsőkarokat újra kell építeni. A felújítási határokon belül a
vezetőkorlátok, üzemi korlátok cseréjét és a sérült betonfelületek javítást kell elvégezni.
A hídfelújítás a szegély-, lépcsőépítési, aszfaltozási és felújítási munkákra való tekintettel hét
ütemben végezhető.
Az I. ütemben a Kecskemét felőli oldali járdarész és lépcsők, útpálya szigetelés és aszfaltsáv,
II. ütemben a kiemelt szegély és útpálya szigetelés és aszfaltsáv, III. ütemben a középső
aszfaltsáv kerül kivitelezésre. A IV.-V. ütemben a kopórétegek, VI.-VII. ütemben a
hídszerkezet alsó felülete kerül felújításra.
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3. rész: Árpád híd – margitszigeti egyenes lehajtó híd felújításának kivitelezési munkái
A munkák során a lehajtó hídszerkezet és a hídfő, illetve a hídfő mögötti üzemi tér szakasz és
a támfalas rész felújítását kell elvégezni. A felújítás során a hídfőkamránál új dilatációs
szerkezetet kell beépíteni. A dilatáció hídfőben lévő fogadószerkezetének teljes átépítésével
lehetővé válik a dilatációs szerkezet későbbi ellenőrzése, és egyszerűbb cseréje, valamint a
híd felszerkezet végkereszttartójának ellenőrizhetősége. A dilatáció környezetében a
hídfőkamrában cca. 80 cm széles vizsgálófolyosót kell kialakítani.
A hídon lévő aszfaltburkolatú szegélyt és járdát el kell bontani, és helyére monolit vasbeton
szegélyt kell építeni. A monolit vasbeton szegélyek útpálya felőli oldalára acél védőlemezt
kell beépíteni. A jelenlegi kandelábereket el kell bontani, és az új szegélyre/járdára új
kandelábereket kell elhelyezni.
A hídfőnél új, elasztomer saru beépítését tartalmazza a terv. A pilléreknél a sarukat fel kell
tárni, és meg kell tisztítani, valamint a későbbi vizsgálhatóságukat lehetővé kell tenni.
A háttöltésben lévő vízelvezetési rendszert át kell építeni.
A munkába veendő terület a pályaszinten felül az Árpád híd külső sáv külső éle, Buda felől a
pillérben lévő dilatáció, Pest felől a lépcsőkar áttörésének lehajtó ág felőli éle.
A lehajtó ág alsó végén a gyalogjárda külső éle.
A hídszerkezet alsó felületén végzendő munkákat egyrészt a hídfő határolja, másrészt az
Árpád híd felőli oldalon a hídszerkezet alsó élében látható markáns ugrás.
A részleteket Dokumentáció tartalmazza.
3. A választott eljárás fajtája: 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 121. § (1) bekezdés b)
bekezdés 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: A 8115/2015 iktatószámú Ajánlati Felhívás
közzétételének napja: 2015.05.18.
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.rész: „M5 "0" jelű híd felújításának kivitelezési munkái”: 3 db
2.rész: „Nagysándor József utca - M5 bevezető feletti közúti híd felújításának kivitelezési
munkái”: 3 db
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3.rész: „Árpád híd - margitszigeti egyenes lehajtó híd felújításának kivitelezési munkái”: 3 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):

I.rész
Ajánlattevő neve: Két Támasz Konzorcium
Colas Hungária Zrt.
Colas Út Zrt.
közös ajánlattevők
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73.
1.rész: „M5 "0" jelű híd felújításának kivitelezési munkái”
Nettó Ajánlati ár
(ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül):
298.512.970,- Ft

A kivitelezés teljesítésének időtartama
(naptári nap):
305 nap

A közös ajánlattevők ajánlata alapján megállapítható, hogy a közös ajánlattevők ajánlata
érvényes, az ajánlatuk megfelel az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatukban és a hiánypótlásukban
megfelelően benyújtották az ajánlati felhívás, dokumentáció és jogszabályok által
megkövetelt nyilatkozatokat, igazolásokat.
***
Ajánlattevő neve: A-Híd Zrt. és Magyar Bau Holding Zrt. közös ajánlattevők
A-Híd Zrt.
Magyar Bau Holding Zrt.
közös ajánlattevők
1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)
1.rész: „M5 "0" jelű híd felújításának kivitelezési munkái”
Nettó Ajánlati ár
(ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül):
269.590.144,- Ft

A kivitelezés teljesítésének időtartama
(naptári nap):
275 nap

A közös ajánlattevők ajánlata alapján megállapítható, hogy a közös ajánlattevők ajánlata
érvényes, az ajánlatuk megfelel az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatukban és a hiánypótlásukban
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megfelelően benyújtották az ajánlati felhívás, dokumentáció és jogszabályok által
megkövetelt nyilatkozatokat, igazolásokat.

II.rész
Ajánlattevő neve: Két Támasz Konzorcium
Colas Hungária Zrt.
Colas Út Zrt.
közös ajánlattevők
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73.
2.rész: „Nagysándor József utca - M5 bevezető feletti közúti híd felújításának
kivitelezési munkái”
Nettó Ajánlati ár
(ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül):
219.486.762,- Ft

A kivitelezés teljesítésének időtartama
(naptári nap):
275 nap

A közös ajánlattevők ajánlata alapján megállapítható, hogy a közös ajánlattevők ajánlata
érvényes, az ajánlatuk megfelel az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatukban és a hiánypótlásukban
megfelelően benyújtották az ajánlati felhívás, dokumentáció és jogszabályok által
megkövetelt nyilatkozatokat, igazolásokat.
***
Ajánlattevő neve: A-Híd Zrt. és Magyar Bau Holding Zrt. közös ajánlattevők
A-Híd Zrt.
Magyar Bau Holding Zrt.
közös ajánlattevők
1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.
2.rész: „Nagysándor József utca - M5 bevezető feletti közúti híd felújításának
kivitelezési munkái”
Nettó Ajánlati ár
(ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül):
220.350.062,- Ft

A kivitelezés teljesítésének időtartama
(naptári nap):
275 nap

A közös ajánlattevők ajánlata alapján megállapítható, hogy a közös ajánlattevők ajánlata
érvényes, az ajánlatuk megfelel az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatukban és a hiánypótlásukban
megfelelően benyújtották az ajánlati felhívás, dokumentáció és jogszabályok által
megkövetelt nyilatkozatokat, igazolásokat.

III.rész
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Ajánlattevő neve: Két Támasz Konzorcium
Colas Hungária Zrt.
Colas Út Zrt.
közös ajánlattevők
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73.
3.rész: „Árpád híd - margitszigeti egyenes lehajtó híd felújításának kivitelezési
munkái”
Nettó Ajánlati ár
(ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül):
251.621.141,- Ft

A kivitelezés teljesítésének időtartama
(naptári nap):
335 nap

A közös ajánlattevők ajánlata alapján megállapítható, hogy a közös ajánlattevők ajánlata
érvényes, az ajánlatuk megfelel az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatukban és a hiánypótlásukban
megfelelően benyújtották az ajánlati felhívás, dokumentáció és jogszabályok által
megkövetelt nyilatkozatokat, igazolásokat.
***
Ajánlattevő neve: A-Híd Zrt. és Magyar Bau Holding Zrt. közös ajánlattevők
A-Híd Zrt.
Magyar Bau Holding Zrt.
közös ajánlattevők
1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.
3.rész: „Árpád híd - margitszigeti egyenes lehajtó híd felújításának kivitelezési
munkái”
Nettó Ajánlati ár
(ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül):
239.517.311,- Ft

A kivitelezés teljesítésének időtartama
(naptári nap):
275 nap

A közös ajánlattevők ajánlata alapján megállapítható, hogy a közös ajánlattevők ajánlata
érvényes, az ajánlatuk megfelel az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatukban és a hiánypótlásukban
megfelelően benyújtották az ajánlati felhívás, dokumentáció és jogszabályok által
megkövetelt nyilatkozatokat, igazolásokat.
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva
(részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
1. rész: M5 "0" jelű híd felújításának kivitelezési munkái
Bírálati
Súlys
részszempontok zám

Két Támasz Konzorcium
(COLAS)
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A Híd és Magyar Bau

ajánlat

pontszám

súlyozott
pontszám

ajánlat

pontsz súlyozott
ám
pontszám

1. rész
Nettó vállalkozói
díj (nettó Ft,
ÁFA és
tartalékkeret
nélkül)

85

298 512
970

9,13

775,88

269 590
144

10,00

850,00

A kivitelezés
előteljesítésének
időtartama
(naptári nap)

15

305

10,00

150,00

275

10,00

150,00

összesen:

925,88

összesen:

1 000,00

2. rész: Nagy Sándor József utca – M5 bevezető feletti közúti híd felújításának
kivitelezési munkái
Két Támasz Konzorcium
(COLAS)
Bírálati
Súlyszám
részszempontok

ajánlat pontszám

A Híd és Magyar Bau

súlyozott
súlyozott
ajánlat pontszám
pontszám
pontszám

2. rész
Nettó vállalkozói
díj (nettó Ft,
ÁFA és
tartalékkeret
nélkül)

85

219
486
762

10,00

6

850,00

220
350
062

9,96

847,00

A kivitelezés
előteljesítésének
időtartama
(naptári nap)

15

275

10,00

összesen:

150,00

1 000,00

275

10,00

összesen:

150,00

997,00

3. rész: Árpád híd – margitszigeti egyenes lehajtó híd felújításának kivitelezési munkái

Két Támasz Konzorcium
(COLAS)
Bírálati
Súlyszám
részszempontok

ajánlat pontszám

A Híd és Magyar Bau

súlyozott
súlyozott
ajánlat pontszám
pontszám
pontszám

3. rész
Nettó vállalkozói
díj (nettó Ft,
ÁFA és
tartalékkeret
nélkül)

85

251
621
141

9,57

813,20

239
517
311

10,00

850,00

A kivitelezés
előteljesítésének
időtartama
(naptári nap)

15

335

10,00

150,00

275

10,00

150,00

összesen:

963,20

összesen:

1 000,00

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során
adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1-10
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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:
Mind a három rész tekintetében:
Értékelés az 1. és 2. részszempont esetében:
Az értékelés módszere: ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2012. évi 61. számában
közzétett, összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható
módszerekről és az ajánlatok elbírálásáráról szóló útmutató (a továbbiakban: Útmutató) III/A
1. ba) pontban rögzített fordított arányosítás módszere szerint értékel.
Az ajánlati ár és a teljesítési határidő esetén a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, ezért az
ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 10 pontot (felső ponthatár) adja, a
többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan
arányosan számolja ki a pontszámokat, a következő képlet alapján:
P=A legjobb / A vizsgált x (Pmax-Pmin) + Pmin
Ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Az így kapott pontszámok kerülnek megszorzásra az adott elemre vonatkozó súlyszámmal,
majd két tizedes jegyre kerekítésre kerülnek.
A Felolvasólapon az ellenértéket az előírt módon, nettó értékben egyértelműen kell megadni a
tételes ajánlatban kalkulálttal azonos összegben. Ajánlatkérő a nettó értéket veszi a számítás
alapjául.
A kivitelezés teljesítési időtartama esetén a legrövidebb teljesítési határidőt (275 nap)
megajánló ajánlattevő kapja az adható legmagasabb pontszámot, míg a többi megajánlás a
legkedvezőbb megajánláshoz képest arányosan kevesebbet kap.
A megajánlott teljesítési határidő naptári napokban kifejezett értéket jelent. A teljesítési
határidőre vonatkozó időponton a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése
értendő.
Ajánlatkérő a fentiek alapján kiosztott pontokat a súlyszámmal megszorozza. Az így
kiszámított pontszámok összeadásra kerülnek, és az ily módon legtöbb pontot elérő
ajánlattevő minősül az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlattevőnek.
Ajánlatkérő minden esetben két tizedes jegyre kerekít.
Amennyiben két ajánlatnak megegyezik a pontszáma, akkor Ajánlattevő a Kbt. 72. § (2) és
(3) bekezdése szerint jár el.
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
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1., 2. és 3. részfeladat tekintetében
Ajánlattevő neve: KÖZGÉP Zrt.
1239 Budapest, Haraszti út 44.
1.rész: „M5 "0" jelű híd felújításának kivitelezési munkái”
Nettó Ajánlati ár
(ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül):
300.705.415,- Ft

A kivitelezés teljesítésének időtartama
(naptári nap):
275 nap

2.rész: „Nagysándor József utca - M5 bevezető feletti közúti híd felújításának
kivitelezési munkái”
Nettó Ajánlati ár
(ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül):
219.152.289,- Ft

A kivitelezés teljesítésének időtartama
(naptári nap):
275 nap

3.rész: „Árpád híd - margitszigeti egyenes lehajtó híd felújításának kivitelezési
munkái”
Nettó Ajánlati ár
(ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül):
269.590.706,- Ft

A kivitelezés teljesítésének időtartama
(naptári nap):
275 nap

Érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74.§ (1) bekezdés c.) pontjában foglaltakra tekintettel,
miszerint az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet az eljárásból kizárták az alábbiakra tekintettel:
Ajánlatkérő megállapítja, hogy Közbeszerzési Hatóság által a hamis adatszolgáltatás miatt
kizárt ajánlattevőkről vezetett listában szerepel a Közgép Zrt. az alábbiak szerint:

Sorszá
m

Kizárt
ajánlattev
ő neve és
címe

Kizárásról
döntő
ajánlatkérő
neve és címe

Kizárással
érintett
közbeszerzési
eljárás tárgya
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Kizárással
érintett
közbeszerzé
si eljárást
megindító
felhívás
azonosítója

Megtámadták
-e a
Közbeszerzés
i
Döntőbizottsá
g előtt (ha
igen, a
döntőbizottsá
gi határozat
száma és
kelte)

Kizárás
időpontj
a

19.

Közgép
Zrt.
(1239
Budapest,
Haraszti
út 44.)

Északdunántúli
Vízügyi
Igazgatóság(90
21 Győr, Árpád
út 28-32.)

Vállalkozási
szerződés a
Győr-Gönyű
Országos
Közforgalmú
Kikötő
infrastrukturális
továbbfejlesztés
e
megvalósításáh
oz szükséges
kiviteli tervek
elkészítésére és
építési munkák
elvégzésére

2015/S 012016183 KÉ
879/2015.

D.392/11/201
5. (2015.
július 17.)

2015.
június
5.

A Döntőbizottság D.392/11/2015. számú, 2015. július 17. napján kelt határozatában a Közgép
Zrt. kérelmét elutasította. A jogorvoslati kérelem elutasításával beálltak a Kbt. 56. § (1)
bekezdés f) pontjában foglalt (hamis adat közlése miatt) kizáró ok szerinti
jogkövetkezmények. A Döntőbizottság a határozatban felhívta a Hatóság Főtitkárát, hogy a
kérelmező Kbt. 56. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kizárásának tényét a Hatóság
nyilvántartásában vezesse át és a Hatóság Honlapján tegye közzé. A határozat bírósági
felülvizsgálatát annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel a felperes belföldi
székhelye (lakóhelye) szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságtól lehet kérni, de a
keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.
Tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlattevőnek nyilatkozatot kellett benyújtania, hogy nem
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Figyelemmel a Döntőbizottság D.392/11/2015. számú határozatában foglaltakra, ajánlatkérő a
Közgép Zrt. ajánlattevőt a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból kizárja,
valamint az eljárásban benyújtott ajánlatát valamennyi megajánlott rész vonatkozásában a
Kbt. 74. § (1) bekezdés c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.
11.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

1.rész
Ajánlattevő neve: A-Híd Zrt. és Magyar Bau Holding Zrt. közös ajánlattevők
A-Híd Zrt.
Magyar Bau Holding Zrt.
közös ajánlattevők
1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)
1.rész: „M5 "0" jelű híd felújításának kivitelezési munkái”
Nettó Ajánlati ár
(ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül):

A kivitelezés teljesítésének időtartama
(naptári nap):
10

269.590.144,- Ft

275 nap

A közös ajánlattevők benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati
dokumentációban előírt feltételeknek - a hiánypótlás megadását követően - mindenben
megfelelt és az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatnak minősült.

2.rész
Ajánlattevő neve: Két Támasz Konzorcium
Colas Hungária Zrt.
Colas Út Zrt.
közös ajánlattevők
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73.
2.rész: „Nagysándor József utca - M5 bevezető feletti közúti híd felújításának
kivitelezési munkái”
Nettó Ajánlati ár
(ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül):
219.486.762,- Ft

A kivitelezés teljesítésének időtartama
(naptári nap):
275 nap

A közös ajánlattevők benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati
dokumentációban előírt feltételeknek - a hiánypótlás megadását követően - mindenben
megfelelt és az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatnak minősült.

3.rész
Ajánlattevő neve: A-Híd Zrt. és Magyar Bau Holding Zrt. közös ajánlattevők
A-Híd Zrt.
Magyar Bau Holding Zrt.
közös ajánlattevők
1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.
3.rész: „Árpád híd - margitszigeti egyenes lehajtó híd felújításának kivitelezési
munkái”
Nettó Ajánlati ár
(ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül):
239.517.311,- Ft

A kivitelezés teljesítésének időtartama
(naptári nap):
275 nap

A közös ajánlattevők benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati
dokumentációban előírt feltételeknek - a hiánypótlás megadását követően - mindenben
megfelelt és az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatnak minősült.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
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1.rész
Ajánlattevő neve: Két Támasz Konzorcium
Colas Hungária Zrt.
Colas Út Zrt.
közös ajánlattevők
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73.
1.rész: „M5 "0" jelű híd felújításának kivitelezési munkái”
Nettó Ajánlati ár
(ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül):
298.512.970,- Ft

A kivitelezés teljesítésének időtartama
(naptári nap):
305 nap

A közös ajánlattevők benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati
dokumentációban előírt feltételeknek - a hiánypótlás megadását követően - mindenben
megfelelt és a nyertes ajánlatot követő összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatnak
minősült.

2.rész
Ajánlattevő neve: A-Híd Zrt. és Magyar Bau Holding Zrt. közös ajánlattevők
A-Híd Zrt.
Magyar Bau Holding Zrt.
közös ajánlattevők
1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.
2.rész: „Nagysándor József utca - M5 bevezető feletti közúti híd felújításának
kivitelezési munkái”
Nettó Ajánlati ár
(ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül):
220.350.062,- Ft

A kivitelezés teljesítésének időtartama
(naptári nap):
275 nap

A közös ajánlattevők benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati
dokumentációban előírt feltételeknek - a hiánypótlás megadását követően - mindenben
megfelelt és a nyertes ajánlatot követő összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatnak
minősült.

3.rész
Ajánlattevő neve: Két Támasz Konzorcium
Colas Hungária Zrt.
Colas Út Zrt.
közös ajánlattevők
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73.
12

3.rész: „Árpád híd - margitszigeti egyenes lehajtó híd felújításának kivitelezési
munkái”
Nettó Ajánlati ár
(ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül):
251.621.141,- Ft

A kivitelezés teljesítésének időtartama
(naptári nap):
335 nap

A közös ajánlattevők benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati
dokumentációban előírt feltételeknek - a hiánypótlás megadását követően - mindenben
megfelelt és a nyertes ajánlatot követő összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatnak
minősült.
12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

1.rész
Ajánlattevő neve: A-Híd Zrt. és Magyar Bau Holding Zrt. közös ajánlattevők
A-Híd Zrt.
Magyar Bau Holding Zrt.
közös ajánlattevők
1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)
1.rész: „M5 "0" jelű híd felújításának kivitelezési munkái”
Nettó Ajánlati ár
(ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül):
269.590.144,- Ft















A kivitelezés teljesítésének időtartama
(naptári nap):
275 nap

geodézia;
szakfelügyeletek;
projektirányítási feladatok
őrzés-védelem megvalósulási tervek készítés
tervezői művezetés
földmunka és töltésépítési részfeladatok
bontási és pályaszerkezet marási részfeladatok
ideiglenes és végleges útépítési és burkolatépítési részfeladatok
végleges forgalomtechnika kiépítési részfeladatok
ideiglenes forgalomtechnikai tervezés engedélyeztetés, kiépítés-üzemeltetés és bontási
részfeladatok
közmű építési,- kiváltási,- bontási részfeladatok
környezetvédelem-veszélyes és kommunális hulladék szállítása és ártalmatlanítás
minőségvizsgálatok
alapozási részfeladatok
13



















szerkezetépítési részfeladatok
lakatos és acélszerkezeti gyártási-szerelési munkák
elektromos részfeladatok,
burkolási- burkolatépítési részfeladatok
szigetelési részfeladatok
acél- és vasbeton szerkezeti korrózióvédelmi részfeladatok
szállítási és daruzási részfeladatok
vízelvezetési- és vízépítési részfeladatok
közvilágítás / térvilágítás bontás–építés
felvonulási terület és munkaterület kiépítése / lehatárolása
ideiglenes közműhálózat kiépítés és bontása, működtetése
saru dilatáció bontási és építési részfeladatok
beton és vasbeton szerkezet felületjavítási és kezelési részfeladati
zsaluzási és állványozási részfeladatok
hézagképzés és hézagkiöntés
szádolás részfeladatai
minőségügyi laborvizsgálatok

2.rész
Ajánlattevő neve: Két Támasz Konzorcium
Colas Hungária Zrt.
Colas Út Zrt.
közös ajánlattevők
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73.
2.rész: „Nagysándor József utca - M5 bevezető feletti közúti híd felújításának
kivitelezési munkái”
Nettó Ajánlati ár
(ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül):
219.486.762,- Ft













A kivitelezés teljesítésének időtartama
(naptári nap):
275 nap

útépítési, aszfaltozási munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;
vízépítési és víztelenítési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;
forgalomtechnikai munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;
hídműtárgy-, szerkezetépítési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése;
műszaki tanácsadási feladatok;
környezetvédelmi munkarészek és egyes anyagainak beszerzése;
közmű kiváltási, építési és védelembe helyezési munkarészek és egyes anyagainak
beszerzése;
földmunkák egyes munkarészei;
szállítási feladatok;
gépbérlet;
minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek;
előkészítő- és területrendezési és bontási munkarészek,
14

















geodéziai munkarészek;
tervezési feladatok, esetleges tervezői művezetés;
szakfelügyeletek;
hulladékkezelés;
őrzés-védelmi feladatok;
kőműves munkák, szerkezetépítési részfeladatok;
betonacél szerelési feladatok;
zsaluzási részfeladatok;
szigetelési feladatok;
sóvédelmi bevonatok, felületjavítás-, kiegyenlítés készítése;
daruzási feladatok;
acél szerkezetek készítése, szerelése;
öntött aszfalt munkák;
dilatációk készítése, hézagképzési munkák;
fuvarozási feladatok.

3.rész
Ajánlattevő neve: A-Híd Zrt. és Magyar Bau Holding Zrt. közös ajánlattevők
A-Híd Zrt.
Magyar Bau Holding Zrt.
közös ajánlattevők
1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.
3.rész: „Árpád híd - margitszigeti egyenes lehajtó híd felújításának kivitelezési
munkái”
Nettó Ajánlati ár
(ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül):
239.517.311,- Ft

A kivitelezés teljesítésének időtartama
(naptári nap):
275 nap












geodézia;
szakfelügyeletek;
projektirányítási feladatok
őrzés-védelem megvalósulási tervek készítése
tervezői művezetés
földmunka és töltésépítési részfeladatok
bontási és pályaszerkezet marási és irtási részfeladatok
ideiglenes és végleges útépítési és burkolatépítési részfeladatok
végleges forgalomtechnika (úttartozékok) kiépítési részfeladatok
ideiglenes forgalomtechnikai tervezés, engedélyeztetés, kiépítés-üzemeltetés és bontási
részfeladatok
 közmű építési,- kiváltási,- bontási részfeladatok
 környezetvédelem-veszélyes és kommunális hulladék szállítása és ártalmatlanítás
 minőségvizsgálatok
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alapozási részfeladatok
szerkezetépítési részfeladatok
lakatos és acélszerkezeti gyártási-szerelési munkák
elektromos részfeladatok,
burkolási- burkolatépítési részfeladatok
szigetelési részfeladatok
acél- és vasbeton szerkezeti korrózióvédelmi részfeladatok
szállítási és daruzási részfeladatok
vízelvezetési- és vízépítési részfeladatok
közvilágítás / térvilágítás bontás–építés
felvonulási terület és munkaterület kiépítése / lehatárolása
ideiglenes közműhálózat kiépítés és bontása, működtetése
saru és dilatáció bontási és építési részfeladatok
saru felújítási és beépítési részfeladatok,
beton és vasbeton szerkezet felületjavítási és kezelési részfeladati
zsaluzási és állványozási részfeladatok
hézagképzés és hézagkiöntés
szádolás részfeladatai
minőségügyi laborvizsgálatok
megvalósulási tervek készítése
kertészeti munkák
acél kandeláber felújítási részfeladatok
állapotfelvétel
őrzés-védelem

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

1.rész
Ajánlattevő neve: Két Támasz Konzorcium
Colas Hungária Zrt.
Colas Út Zrt.
közös ajánlattevők
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73.
1.rész: „M5 "0" jelű híd felújításának kivitelezési munkái”
Nettó Ajánlati ár
(ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül):
298.512.970,- Ft






A kivitelezés teljesítésének időtartama
(naptári nap):
305 nap

útépítési, aszfaltozási munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;
vízépítési és víztelenítési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;
forgalomtechnikai munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;
hídműtárgy-, szerkezetépítési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése;
műszaki tanácsadási feladatok;
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 környezetvédelmi munkarészek és egyes anyagainak beszerzése;
 közmű kiváltási, építési és védelembe helyezési munkarészek és egyes anyagainak
beszerzése;
 földmunkák egyes munkarészei;
 szállítási feladatok;
 gépbérlet;
 minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek;
 előkészítő- és területrendezési és bontási munkarészek,
 geodéziai munkarészek;
 tervezési feladatok, esetleges tervezői művezetés;
 szakfelügyeletek;
 hulladékkezelés;
 őrzés-védelmi feladatok;
 kőműves munkák, szerkezetépítési részfeladatok;
 betonacél szerelési feladatok;
 zsaluzási részfeladatok;
 szigetelési feladatok;
 sóvédelmi bevonatok, felületjavítás-, kiegyenlítés készítése;
 daruzási feladatok;
 acél szerkezetek készítése, szerelése;
 öntött aszfalt munkák;
 dilatációk készítése, hézagképzési munkák;
 fuvarozási feladatok.

2.rész
Ajánlattevő neve: A-Híd Zrt. és Magyar Bau Holding Zrt. közös ajánlattevők
A-Híd Zrt.
Magyar Bau Holding Zrt.
közös ajánlattevők
1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.
2.rész: „Nagysándor József utca - M5 bevezető feletti közúti híd felújításának
kivitelezési munkái”
Nettó Ajánlati ár
(ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül):
220.350.062,- Ft






A kivitelezés teljesítésének időtartama
(naptári nap):
275 nap

geodézia;
szakfelügyeletek;
projektirányítási feladatok
őrzés-védelem megvalósulási tervek készítése
tervezői művezetés
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földmunka és töltésépítési részfeladatok
bontási és pályaszerkezet marási részfeladatok
ideiglenes és végleges útépítési és burkolatépítési részfeladatok
végleges forgalomtechnikai kiépítési részfeladatok
ideiglenes forgalomtechnikai tervezés engedélyeztetés, kiépítés-üzemeltetés és bontási
részfeladatok
közműépítési kiváltási bontási részfeladatok
környezetvédelem-veszélyes és kommunális hulladék szállítása és ártalmatlanítás
minőségvizsgálatok
alapozási részfeladatok
szerkezetépítési részfeladatok
lakatos és acélszerkezeti gyártási-szerelési munkák
elektromos részfeladatok,
burkolási- burkolatépítési részfeladatok
szigetelési részfeladatok
acél- és vasbeton szerkezeti korrózióvédelmi részfeladatok
szállítási és daruzási részfeladatok
vízelvezetési- és vízépítési részfeladatok
közvilágítás / térvilágítás bontás–építés
felvonulási terület és munkaterület kiépítése / lehatárolása
ideiglenes közműhálózat kiépítés és bontása, működtetése
saru dilatáció bontási és építési részfeladatok
beton és vasbeton szerkezet felületjavítási és kezelési részfeladati
zsaluzási és állványozási részfeladatok
hézagképzés és hézagkiöntés
szádolás részfeladatai
minőségügyi laborvizsgálatok
megvalósulási tervek készítése
állványozás

3.rész
Ajánlattevő neve: Két Támasz Konzorcium
Colas Hungária Zrt.
Colas Út Zrt.
közös ajánlattevők
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73.
3.rész: „Árpád híd - margitszigeti egyenes lehajtó híd felújításának kivitelezési
munkái”
Nettó Ajánlati ár
(ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül):
251.621.141,- Ft

A kivitelezés teljesítésének időtartama
(naptári nap):
335 nap

 útépítési, aszfaltozási munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;
 vízépítési és víztelenítési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;
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forgalomtechnikai munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;
hídműtárgy-, szerkezetépítési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése;
műszaki tanácsadási feladatok;
környezetvédelmi munkarészek és egyes anyagainak beszerzése;
közmű kiváltási, építési és védelembe helyezési munkarészek és egyes anyagainak
beszerzése;
földmunkák egyes munkarészei;
szállítási feladatok;
gépbérlet;
minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek;
előkészítő- és területrendezési és bontási munkarészek,
geodéziai munkarészek;
tervezési feladatok, esetleges tervezői művezetés;
szakfelügyeletek;
hulladékkezelés;
őrzés-védelmi feladatok;
kőműves munkák, szerkezetépítési részfeladatok;
betonacél szerelési feladatok;
zsaluzási részfeladatok;
szigetelési feladatok;
sóvédelmi bevonatok, felületjavítás-, kiegyenlítés készítése;
daruzási feladatok;
acél szerkezetek készítése, szerelése;
öntött aszfalt munkák;
dilatációk készítése, hézagképzési munkák;
fuvarozási feladatok.

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. rész: --2. rész: --3. rész: --b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
1. rész: --2. rész: --3. rész: --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. rész: --2. rész: --19

3. rész: --b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
1. rész: --2. rész: --3. rész: --15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:
2015.08.12.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:
2015.08.21.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja:
2015.08.11.
17. Az összegezés megküldésének időpontja:
2015.08.11.
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.
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