
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

 

Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKK Zrt.) 

 

Postai cím: Rumbach Sebestyén u. 19.-21.                    

 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1075                                    

 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Budapest IX. kerület, Gyáli út (M5 autópálya bevezető szakasza) Határ út és Illatos út feletti közúti 
felüljárók teljes körű felújítása” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Az M5 autópálya budapesti bevezető szakaszán az Illatos út közúti- és a Határ út közúti- és villamos forgalma feletti 2 x 2 sávos közúti 

hidak és a hidakhoz csatlakozó töltést megtámasztó támfalak teljes felújítása. 

A hídfelújítás két ütemben végezhető; az egyik pálya építése alatt a másik pályán halad a forgalom. 

Az első ütemben mindkét híd centrum felé vezető pályája épül, a másik pályán kétirányú forgalom zajlik. Az alépítmények és a támfalak 

felújítása pályánként a felső munkálatokkal egy időben végezhető az organizációs tervben megadott ütemekben. A kivitelezés úgy a 

hídon, mint alatta jóváhagyott forgalomterelési tervek alapján kiépített ideiglenes forgalmi rendben végezhető. 

A munkába veendő úthossz a tervezési határok közötti távolság. Az Illatos úti hídnál a híd előtt 15,0 m, a híd teljes hossza és a híd után 

15,0 m, a Határ úti hídnál a híd előtt 14,80 m, a híd teljes hossza és a híd után 15,00 m. 

Az építés alatti forgalmi rend kiépítéséhez három helyen a középső elválasztó sávban ideiglenes útburkolat készül. E három helyszín az 

Illatos úti híd előtti harmadik és második közvilágítási oszlop közötti 24,40 m-es hossz, az Illatos úti híd utáni harmadik és negyedik 

közvilágítási oszlop közötti 30,25 m-es hossz és a Határi úti híd utáni második és harmadik oszlop közötti 32,95 m-es hossz. 

A hidakhoz csatlakozó töltések rézsűinek rendbetétele a tervezési határokig, az elő- és háttöltéseket megtámasztó támfalak felújítása 

teljes hosszukban és magasságukban szükséges. 

A hidak teljes felújítását a felszerkezet vonatkozásában a pályalemez újraszigetelése, 0,75 m hasznos szélességű üzemi járdák 

kialakítása, új középső vasbeton- szegély, felújított közvilágítási oszlopok, új háromrétegű aszfaltburkolat új víztelenítő elemekkel, 

korszerű biztonsági korlátok építése és korrózió elleni bevonat alkalmazása jelenti. 

A hidak felújítása az alépítmények vonatkozásában a lokális- és nagyfelületű hibák kijavítását, korszerű korrózió- és antigraffiti 

bevonatok alkalmazását és érintésvédelmi szerelvények beépítését jelenti. A híd vizsgálatához szükséges új elemek az új vizsgáló lépcsők 

korláttal és a vasbeton padkák. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:  

Ajánlatkérő a Kbt. Harmadik részének XV. fejezetét alkalmazza. 

IV.1.2) Az eljárás fajtája:  

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 



IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1                  - 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1  - 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési 
Hatóság tájékoztatásának napja: 2  

2016. március 30. 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: Vállalkozási szerződés 

Az eljárás eredményes volt X igen nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 
 

Az eredménytelenség indoka:  
 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 
A beérkezett ajánlatok száma: 3 db 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

 

A-HÍD Zrt. 

Hídtechnika Kft. 

közös ajánlattevők 

1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20. 

 

 

Egyösszegű nettó ajánlati ár 

 

nettó 394.209.756,- HUF 

 

Előteljesítés (0-30 naptári nap) 

 

30 naptári nap 

 

Napi késedelmi kötbér (0,5 % - 1 %) 

 

1 % 

 



Az ajánlattevő ajánlata alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és 

a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatban és a hiánypótlásban 

megfelelően benyújtotta az ajánlati felhívás, közbeszerzési dokumentumok és jogszabályok által megkövetelt nyilatkozatokat, 

igazolásokat. 

 

 

COLAS Hungária Zrt. 

1113 Budapest, Bocskai út 73. 

 

 

Egyösszegű nettó ajánlati ár 

 

nettó 348.985.625,- HUF 

 

Előteljesítés (0-30 naptári nap) 

 

30 naptári nap 

 

Napi késedelmi kötbér (0,5 % - 1 %) 

 

1 % 

 

Az ajánlattevő ajánlata alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és 

a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

 

STRABAG-M5 Konzorcium 

Magyar Bau Holding Zrt. 

STRABAG-MML Kft. 

közös ajánlattevők 

1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület) 

 

 

Egyösszegű nettó ajánlati ár 

 

nettó 429.899.327,- HUF 

 

Előteljesítés (0-30 naptári nap) 

 

30 naptári nap 

 

Napi késedelmi kötbér (0,5 % - 1 %) 

 

1 % 

 

 

Az ajánlattevő ajánlata alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és 

a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatban és a hiánypótlásban 

megfelelően benyújtotta az ajánlati felhívás, közbeszerzési dokumentumok és jogszabályok által megkövetelt nyilatkozatokat, 

igazolásokat. 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a „legjobb ár-érték arány elve” értékelési szempont 
szerint értékeli. 

1. Értékelési szempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám: 50  

2. Értékelési szempont: Előteljesítés (0-30 naptári nap) Súlyszám: 40  

3. Értékelési szempont: Napi késedelmi kötbér (0,5 % - 1 %) Súlyszám: 10 



 

Az ajánlatok értékelését az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

 

 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2  

A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a részszempontok szerinti tartalmi 
elemeinek értékelése során adható minimális pontszám 1 (egy), a maximális pontszám 10 (tíz). 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 

 

Ajánlatkérő az egyes értékelési részszempontok tekintetében az értékarányosítás módszerén belül: 

a. Az Egyösszegű nettó ajánlati ár részszempontok esetében a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2012. évi 61. számában közzétett, 

összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáráról szóló útmutatója 

(a továbbiakban: „Útmutató”) III/A 1. ba) pontban rögzített – fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést. 

b. Az Előteljesítési határidő és a Késedelmi kötbér tekintetében Ajánlatkérő az Útmutató III/A 1. bb) pontban rögzített – egyenes 
arányosítás módszerével végzi az értékelést. 

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

 

COLAS Hungária Zrt. 

1113 Budapest, Bocskai út 73. 

 

 

Egyösszegű nettó ajánlati ár 

 

nettó 348.985.625,- HUF 

 

Előteljesítés (0-30 naptári nap) 

 

30 naptári nap 

 

Napi késedelmi kötbér (0,5 % - 1 %) 

 

1 % 

 

A COLAS Hungária Zrt. tette a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot. 

 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának 
indokai: 2  

 

A-HÍD Zrt. 

Hídtechnika Kft. 

közös ajánlattevők 



1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20. 

 

 

Egyösszegű nettó ajánlati ár 

 

nettó 394.209.756,- HUF 

 

Előteljesítés (0-30 naptári nap) 

 

30 naptári nap 

 

Napi késedelmi kötbér (0,5 % - 1 %) 

 

1 % 

 

Az A-HÍD Zrt. tette a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot. 

 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 X igen  
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni: 

COLAS Hungária Zrt. 

• Útépítési, aszfaltozási munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése 
• Vízépítési és víztelenítési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése 
• Forgalomtechnikai munkarészek 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 
• Gép bérlet 
• Minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek 
• Előkészítő- és területrendezési és bontási munkarészek 
• Geodézia munkarészek 
• Tervezési feladatok, esetleges tervezői művezetés 
• Szakfelügyeletek 
• Hulladékkezelés 
• Őrzés- védelmi feladatok 
• Kőműves munkák, szerkezet építési részfeladatok 
• Betonacél szerelési feladatok 
• Zsaluzási részfeladatok 
• Szigetelési feladatok 
• Só védelmi bevonatok, felületjavítás-, kiegyenlítés készítése 
• Daruzási feladatok 
• Acélszerkezetek készítése, szerelése 
• Öntött aszfalt munkák 
• Dilatációk készítése, hézagképzési munkák 
• Fuvarozási feladatok 

 
 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

 

A-HÍD Zrt. részéről: 

 

• Kiviteli tervek- részlettervek készítése 
• Tervezői művezetés 
• Megvalósulási tervek készítése 
• ideiglenes és végleges forgalomtechnika tervezés- engedélyeztetés- kiépítés- fenntartás részfeladatai 
• Terület előkészítési és irtási részfeladatok, szakfelügyeletek 
• Földmunkák, töltés építési és visszatöltési részfeladatok  
• Bontási munkák 



• Munkagödör megtámasztási és munkatér elhatárolási részfeladatok 
• Szerkezetépítési és felújítási részfeladatok 
• VB. szerkezetek javítási (felületjavítási) részfeladatai 
• Állványozási munkák 
• Út és burkolatépítési részfeladatok 
• Acél- és lakatos szerkezetek gyártása, helyszíni szerelése 
• Szigetelési részfeladatok 
• Beton- és acél szerkezetek korrózió védelmi, bevonat készítési részfeladatai 
• Víz elvezető szerkezetek kiépítési részfeladatai 
• Szállítási és daruzási részfeladatok 
• Közmű kiépítés és bontás 
• Elektromos- érintés védelmi- közvilágítás bontás- építési részmunkák 
• Környezetvédelem – veszélyes és kommunális hulladék/törmelék/bontott anyag elszállítás és ártalmatlanítás 
• Őrzés- védelem 
• Minőség- ellenőrzés és vizsgálatok 
• Felvonulási terület és munkaterület kiépítés- lehatárolás 
• Ideiglenes közmű hálózat kiépítése és működtetése 
• Geodéziai munkák 
• Lakossági és utas tájékoztatási részfeladatok 

 
 
Hídtechnika Kft. részéről: 

• Kiviteli tervek- részlettervek készítése 

 Tervezői művezetés 

 Megvalósulási tervek készítése 

 ideiglenes és végleges forgalomtechnika tervezés- engedélyeztetés- kiépítés- fenntartás részfeladatai 

 Terület előkészítési és irtási részfeladatok, szakfelügyeletek 

 Földmunkák, töltés építési és visszatöltési részfeladatok  

 Bontási munkák 

 Munkagödör megtámasztási és munkatér elhatárolási részfeladatok 

 Szerkezetépítési és felújítási részfeladatok 

 VB. szerkezetek javítási (felületjavítási) részfeladatai 

 Állványozási munkák 

 Út és burkolatépítési részfeladatok 

 Acél- és lakatos szerkezetek gyártása, helyszíni szerelése 

 Szigetelési részfeladatok 

 Beton- és acél szerkezetek korrózió védelmi, bevonat készítési részfeladatai 

 Víz elvezető szerkezetek kiépítési részfeladatai 

 Szállítási és daruzási részfeladatok 

 Közmű kiépítés és bontás 

 Elektromos- érintés védelmi- közvilágítás bontás- építési részmunkák 

 Környezetvédelem – veszélyes és kommunális hulladék/törmelék/bontott anyag elszállítás és ártalmatlanítás 

 Őrzés- védelem 

 Minőség- ellenőrzés és vizsgálatok 

 Felvonulási terület és munkaterület kiépítés- lehatárolás 

 Ideiglenes közmű hálózat kiépítése és működtetése 

 Geodéziai munkák 

 Lakossági és utas tájékoztatási részfeladatok 
 

 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 2  

Az ajánlat benyújtásakor nem ismertek. 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:  

 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --- 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --- 

 



Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --- 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --- 

 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

Nincs érvénytelen ajánlat. 

 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama: 
A szerződéskötési tilalmi időszak kezdőnapja:  2016.07.02. 

A szerződéskötési tilalmi időszak utolsó napja:  2016.07.11. 

 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016.07.01. 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016.07.01. 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2 

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


