BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV
amely készült a(z) Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. (Magyarország, 8000 Székesfehérvár Szent
Vendel Utca 37/A. ), mint Ajánlatkérő által megindított „ Belterületi utak fenntartása, 2018” tárgyú, a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Kbt. 115. § Hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok bontásáról.
Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2018.10.11 11:00) a fenti tárgyú eljárásban 5 darab, azaz öt
ajánlat érkezett.

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 71500000 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 8000 Székesfehérvár Takarodó út 9
1.1) alszempont:
szilárd burkolatok
javítása
útburkolaton,
aszfalt
újrahasznosító
géppel, eredeti

103 891

vastagságban,
előkenéssel,
élvágással,
törmelék
elszállítással (Ft/
beépített m³):
1.2) alszempont:
hengerelt
aszfaltburkolat
javítása
útburkolaton,
eredeti
vastagságban,

100389

előkenéssel,
élvágással,
törmelék
elszállítással, AC
11 jelű aszfaltból (
Ft/beépített m³):
1.3) alszempont:
egyéb kis volumenű
javítások óradíja (

3910

Ft/óra):
1.4) alszempont:
stabilizált utakon
útpálya felületi
kiegyenlítése (
gréderezése),

89

anyagpótlás nélkül,
tömörítéssel (Ft/m²
):
1.5) alszempont:
stabilizált utakon
zúzalékpótlás,

8660

tömörítéssel (Ft/
beépített m3):
1.6) alszempont:
szilárd burkolatok
javítása
járdaburkolaton,
aszfalt
újrahasznosító
géppel, eredeti
vastagságban,

103627

előkenéssel,
élvágással,
tömörítéssel,
törmelék
elszállítással (Ft/
beépített m³):
1.7) alszempont:
hengerelt
aszfaltburkolat
javítása
járdaburkolaton,
eredeti
vastagságban,
előkenéssel,

108054

élvágással,
tömörítéssel,
törmelék
elszállítással, AC 4, vagy AC - 8 jelő
aszfaltból (Ft/
beépített m³):
1.8) alszempont:
aszfaltburkolatok
esetében az 5 m2,
vagy annál nagyobb
kiterjedésű
egybefüggő javítási
felületek esetében
az alkalmazásra

2530

előírt modifikált
öntapadó
fugaszalag
beépítése a
csatlakozási
vonalakban (Ft/m) :
1.9) alszempont:
szilárd burkolatok
javítása zsákos

148925

hidegaszfalttal (Ft/
beépített tonna):
1.10) alszempont:
padkanyesés, a
lenyesett föld

4140

elszállításával (Ft/
elszáll. m³):
1.11) alszempont:
sérült víznyelőrács
cseréje

104880

útburkolatban (Ft/
db):
1.12) alszempont:
sérült víznyelőrács
cseréje felújított
víznyelőráccsal,

93622

útburkolatban (Ft/
db):
1.13) alszempont:
sérült víznyelőakna
javítása,
víznyelőrács

68540

cseréje nélkül (Ft/
db):
1.14) alszempont:
tönkrement
víznyelőakna
építése,

69115

víznyelőrács
cseréje nélkül (Ft/
db):
1.15) alszempont:
sérült víznyelőakna
javítása,

127069

víznyelőrács
cseréjével (Ft/db):
1.16) alszempont:
tönkrement
víznyelőakna
építése

130755

víznyelőrács
cserével (Ft/db):
3) Késedelmi
kötbér napi
mértéke (a tárgyi
munka után
elszámolható nettó
vállalkozói díj
százalékában
megadva) (
minimálisan
megajánlható érték
10%; 50% ajánlati

10

értékre és az annál
még kedvezőbb
vállalásokra az
ajánlatkérő
egyaránt maximális
pontot ad):

Ajánlattevő neve: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
Székhelye: 8000 Székesfehérvár Sóstói Út 7
1.1) alszempont:
szilárd burkolatok
javítása
útburkolaton,
aszfalt
újrahasznosító
géppel, eredeti

104765

vastagságban,
előkenéssel,
élvágással,
törmelék
elszállítással (Ft/
beépített m³):
1.2) alszempont:
hengerelt
aszfaltburkolat
javítása
útburkolaton,
eredeti
vastagságban,

102350

előkenéssel,
élvágással,
törmelék
elszállítással, AC
11 jelű aszfaltból (
Ft/beépített m³):
1.3) alszempont:
egyéb kis volumenű
javítások óradíja (

4025

Ft/óra):
1.4) alszempont:
stabilizált utakon
útpálya felületi
kiegyenlítése (
gréderezése),

98

anyagpótlás nélkül,
tömörítéssel (Ft/m²
):
1.5) alszempont:
stabilizált utakon
zúzalékpótlás,
tömörítéssel (Ft/
beépített m3):
1.6) alszempont:

8752

szilárd burkolatok
javítása
járdaburkolaton,
aszfalt
újrahasznosító
géppel, eredeti

104535

vastagságban,
előkenéssel,
élvágással,
tömörítéssel,
törmelék
elszállítással (Ft/
beépített m³):
1.7) alszempont:
hengerelt
aszfaltburkolat
javítása
járdaburkolaton,
eredeti
vastagságban,
előkenéssel,

109135

élvágással,
tömörítéssel,
törmelék
elszállítással, AC 4, vagy AC - 8 jelő
aszfaltból (Ft/
beépített m³):
1.8) alszempont:
aszfaltburkolatok
esetében az 5 m2,
vagy annál nagyobb
kiterjedésű
egybefüggő javítási
felületek esetében
az alkalmazásra

2772

előírt modifikált
öntapadó
fugaszalag
beépítése a
csatlakozási
vonalakban (Ft/m) :
1.9) alszempont:
szilárd burkolatok
javítása zsákos

155480

hidegaszfalttal (Ft/
beépített tonna):
1.10) alszempont:
padkanyesés, a
lenyesett föld
elszállításával (Ft/
elszáll. m³):
1.11) alszempont:
sérült víznyelőrács

4497

cseréje

105455

útburkolatban (Ft/
db):
1.12) alszempont:
sérült víznyelőrács
cseréje felújított
víznyelőráccsal,

93978

útburkolatban (Ft/
db):
1.13) alszempont:
sérült víznyelőakna
javítása,
víznyelőrács

69795

cseréje nélkül (Ft/
db):
1.14) alszempont:
tönkrement
víznyelőakna
építése,

70489

víznyelőrács
cseréje nélkül (Ft/
db):
1.15) alszempont:
sérült víznyelőakna
javítása,

126857

víznyelőrács
cseréjével (Ft/db):
1.16) alszempont:
tönkrement
víznyelőakna
építése

132250

víznyelőrács
cserével (Ft/db):
3) Késedelmi
kötbér napi
mértéke (a tárgyi
munka után
elszámolható nettó
vállalkozói díj
százalékában
megadva) (
minimálisan

10%

megajánlható érték
10%; 50% ajánlati
értékre és az annál
még kedvezőbb
vállalásokra az
ajánlatkérő
egyaránt maximális
pontot ad):

Ajánlattevő neve: ALBA ÚT Építőipari, Kereskedelmi és szolgáltató KFT
Székhelye: 8000 Székesfehérvár Kisfaludi Út 8

1.1) alszempont:
szilárd burkolatok
javítása
útburkolaton,
aszfalt
újrahasznosító
géppel, eredeti

104535

vastagságban,
előkenéssel,
élvágással,
törmelék
elszállítással (Ft/
beépített m³):
1.2) alszempont:
hengerelt
aszfaltburkolat
javítása
útburkolaton,
eredeti
vastagságban,

101775

előkenéssel,
élvágással,
törmelék
elszállítással, AC
11 jelű aszfaltból (
Ft/beépített m³):
1.3) alszempont:
egyéb kis volumenű
javítások óradíja (

3956

Ft/óra):
1.4) alszempont:
stabilizált utakon
útpálya felületi
kiegyenlítése (
gréderezése),

92

anyagpótlás nélkül,
tömörítéssel (Ft/m²
):
1.5) alszempont:
stabilizált utakon
zúzalékpótlás,

8740

tömörítéssel (Ft/
beépített m3):
1.6) alszempont:
szilárd burkolatok
javítása
járdaburkolaton,
aszfalt
újrahasznosító
géppel, eredeti
vastagságban,
előkenéssel,
élvágással,
tömörítéssel,

104075

törmelék
elszállítással (Ft/
beépített m³):
1.7) alszempont:
hengerelt
aszfaltburkolat
javítása
járdaburkolaton,
eredeti
vastagságban,
előkenéssel,

108675

élvágással,
tömörítéssel,
törmelék
elszállítással, AC 4, vagy AC - 8 jelő
aszfaltból (Ft/
beépített m³):
1.8) alszempont:
aszfaltburkolatok
esetében az 5 m2,
vagy annál nagyobb
kiterjedésű
egybefüggő javítási
felületek esetében
az alkalmazásra

2645

előírt modifikált
öntapadó
fugaszalag
beépítése a
csatlakozási
vonalakban (Ft/m) :
1.9) alszempont:
szilárd burkolatok
javítása zsákos

155250

hidegaszfalttal (Ft/
beépített tonna):
1.10) alszempont:
padkanyesés, a
lenyesett föld

4428

elszállításával (Ft/
elszáll. m³):
1.11) alszempont:
sérült víznyelőrács
cseréje

105409

útburkolatban (Ft/
db):
1.12) alszempont:
sérült víznyelőrács
cseréje felújított
víznyelőráccsal,
útburkolatban (Ft/
db):
1.13) alszempont:

93840

sérült víznyelőakna
javítása,
víznyelőrács

69690

cseréje nélkül (Ft/
db):
1.14) alszempont:
tönkrement
víznyelőakna
építése,

70380

víznyelőrács
cseréje nélkül (Ft/
db):
1.15) alszempont:
sérült víznyelőakna
javítása,

126788

víznyelőrács
cseréjével (Ft/db):
1.16) alszempont:
tönkrement
víznyelőakna
építése

131560

víznyelőrács
cserével (Ft/db):
3) Késedelmi
kötbér napi
mértéke (a tárgyi
munka után
elszámolható nettó
vállalkozói díj
százalékában
megadva) (
minimálisan

10 %

megajánlható érték
10%; 50% ajánlati
értékre és az annál
még kedvezőbb
vállalásokra az
ajánlatkérő
egyaránt maximális
pontot ad):

Ajánlattevő neve: Platz Bau Mélyépítő Kft
Székhelye: 8000 Székesfehérvár Móri Út 88
1.1) alszempont:
szilárd burkolatok
javítása
útburkolaton,
aszfalt
újrahasznosító
géppel, eredeti
vastagságban,
előkenéssel,
élvágással,

104.995 Ft

törmelék
elszállítással (Ft/
beépített m³):
1.2) alszempont:
hengerelt
aszfaltburkolat
javítása
útburkolaton,
eredeti
vastagságban,

103.615 Ft

előkenéssel,
élvágással,
törmelék
elszállítással, AC
11 jelű aszfaltból (
Ft/beépített m³):
1.3) alszempont:
egyéb kis volumenű
javítások óradíja (

4.209 Ft

Ft/óra):
1.4) alszempont:
stabilizált utakon
útpálya felületi
kiegyenlítése (
gréderezése),

104 Ft

anyagpótlás nélkül,
tömörítéssel (Ft/m²
):
1.5) alszempont:
stabilizált utakon
zúzalékpótlás,

8.809 Ft

tömörítéssel (Ft/
beépített m3):
1.6) alszempont:
szilárd burkolatok
javítása
járdaburkolaton,
aszfalt
újrahasznosító
géppel, eredeti
vastagságban,
előkenéssel,
élvágással,
tömörítéssel,
törmelék
elszállítással (Ft/
beépített m³):
1.7) alszempont:
hengerelt
aszfaltburkolat
javítása
járdaburkolaton,
eredeti
vastagságban,

104.995 Ft

előkenéssel,

109.480 Ft

élvágással,
tömörítéssel,
törmelék
elszállítással, AC 4, vagy AC - 8 jelő
aszfaltból (Ft/
beépített m³):
1.8) alszempont:
aszfaltburkolatok
esetében az 5 m2,
vagy annál nagyobb
kiterjedésű
egybefüggő javítási
felületek esetében
az alkalmazásra

2.875 Ft

előírt modifikált
öntapadó
fugaszalag
beépítése a
csatlakozási
vonalakban (Ft/m) :
1.9) alszempont:
szilárd burkolatok
javítása zsákos

156.400 Ft

hidegaszfalttal (Ft/
beépített tonna):
1.10) alszempont:
padkanyesés, a
lenyesett föld

4.658 Ft

elszállításával (Ft/
elszáll. m³):
1.11) alszempont:
sérült víznyelőrács
cseréje

101.145 Ft

útburkolatban (Ft/
db):
1.12) alszempont:
sérült víznyelőrács
cseréje felújított
víznyelőráccsal,

94.300 Ft

útburkolatban (Ft/
db):
1.13) alszempont:
sérült víznyelőakna
javítása,
víznyelőrács

70.150 Ft

cseréje nélkül (Ft/
db):
1.14) alszempont:
tönkrement
víznyelőakna
építése,
víznyelőrács

71.300 Ft

cseréje nélkül (Ft/
db):
1.15) alszempont:
sérült víznyelőakna
javítása,

129.950 Ft

víznyelőrács
cseréjével (Ft/db):
1.16) alszempont:
tönkrement
víznyelőakna
építése

132.365 Ft

víznyelőrács
cserével (Ft/db):
3) Késedelmi
kötbér napi
mértéke (a tárgyi
munka után
elszámolható nettó
vállalkozói díj
százalékában
megadva) (
minimálisan

10%

megajánlható érték
10%; 50% ajánlati
értékre és az annál
még kedvezőbb
vállalásokra az
ajánlatkérő
egyaránt maximális
pontot ad):

Ajánlattevő neve: C és R Közlekedésépítő Kft.
Székhelye: 8000 Székesfehérvár Mártírok útja 38
1.1) alszempont:
szilárd burkolatok
javítása
útburkolaton,
aszfalt
újrahasznosító
géppel, eredeti

105294

vastagságban,
előkenéssel,
élvágással,
törmelék
elszállítással (Ft/
beépített m³):
1.2) alszempont:
hengerelt
aszfaltburkolat
javítása
útburkolaton,
eredeti
vastagságban,

104650

előkenéssel,
élvágással,
törmelék
elszállítással, AC
11 jelű aszfaltból (
Ft/beépített m³):
1.3) alszempont:
egyéb kis volumenű
javítások óradíja (

4255

Ft/óra):
1.4) alszempont:
stabilizált utakon
útpálya felületi
kiegyenlítése (
gréderezése),

105

anyagpótlás nélkül,
tömörítéssel (Ft/m²
):
1.5) alszempont:
stabilizált utakon
zúzalékpótlás,

8855

tömörítéssel (Ft/
beépített m3):
1.6) alszempont:
szilárd burkolatok
javítása
járdaburkolaton,
aszfalt
újrahasznosító
géppel, eredeti
vastagságban,

105110

előkenéssel,
élvágással,
tömörítéssel,
törmelék
elszállítással (Ft/
beépített m³):
1.7) alszempont:
hengerelt
aszfaltburkolat
javítása
járdaburkolaton,
eredeti
vastagságban,
előkenéssel,
élvágással,
tömörítéssel,
törmelék
elszállítással, AC 4, vagy AC - 8 jelő
aszfaltból (Ft/
beépített m³):
1.8) alszempont:
aszfaltburkolatok

109595

esetében az 5 m2,
vagy annál nagyobb
kiterjedésű
egybefüggő javítási
felületek esetében

2887

az alkalmazásra
előírt modifikált
öntapadó
fugaszalag
beépítése a
csatlakozási
vonalakban (Ft/m) :
1.9) alszempont:
szilárd burkolatok
javítása zsákos

157090

hidegaszfalttal (Ft/
beépített tonna):
1.10) alszempont:
padkanyesés, a
lenyesett föld

4715

elszállításával (Ft/
elszáll. m³):
1.11) alszempont:
sérült víznyelőrács
cseréje

106950

útburkolatban (Ft/
db):
1.12) alszempont:
sérült víznyelőrács
cseréje felújított
víznyelőráccsal,

94530

útburkolatban (Ft/
db):
1.13) alszempont:
sérült víznyelőakna
javítása,
víznyelőrács

70380

cseréje nélkül (Ft/
db):
1.14) alszempont:
tönkrement
víznyelőakna
építése,

71415

víznyelőrács
cseréje nélkül (Ft/
db):
1.15) alszempont:
sérült víznyelőakna
javítása,
víznyelőrács
cseréjével (Ft/db):
1.16) alszempont:
tönkrement

131100

víznyelőakna

132883

építése
víznyelőrács
cserével (Ft/db):
3) Késedelmi
kötbér napi
mértéke (a tárgyi
munka után
elszámolható nettó
vállalkozói díj
százalékában
megadva) (
minimálisan

10

megajánlható érték
10%; 50% ajánlati
értékre és az annál
még kedvezőbb
vállalásokra az
ajánlatkérő
egyaránt maximális
pontot ad):

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.

