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Tárgy : Belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátása és gyalogátkelőhelyek kiépítése – 2012. tájékoztatás közbeszerzési eljárás eredményéről
Tisztelt Képviselő-testület!
Dunakeszi Város Önkormányzata „Belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátása és gyalogátkelőhelyek
kiépítése – 2012.” tárgyban indított közbeszerzési eljárást.
A megvalósítandó építkezések négy részre bontva kerülnek megrendelésre, összesen négy vállalkozási szerződés
megkötésével:

I. ütem

II. ütem

III. ütem

IV. ütem (gyalogátkelők)

Erzsébet u.

Csuta Ferenc u.

Déryné u.

Nap u.-Barátság u.

Anna u.

Hesp u.

Prága u.

Hunyadi u. - Tábor u.Mátyás király u.

Magdolna u.

Hitch u.

Tátra u.

Nándori u. -Fóti u.

Csomádi u.

Kincsem u.

Örvény u.

Tisza u. -Deák Ferenc u.

Liszt Ferenc u.

Torony köz

Szák u.

Kistemplom u.-Bazsanth u.

Bajcsy Zsiliniszky u.
kerékpárút építés

Budai Nagy Antal
köz

Üdülő u.

A közbeszerzési eljárás hirdetménye a Közbeszerzési Értesítőben a KÉ 9585/2012. számon jelent meg. Az
ajánlattételi dokumentációt 12 cég vásárolta meg, az ajánlattételi határidő 2012. július 12-én 10.00 órakor járt le,
összesen tíz ajánlattevő nyújtott be ajánlatot.
A bírálóbizottság a beérkezett ajánlatok vizsgálatát követően a nem megfelelő ajánlatokat hiánypótlásra hívta fel. A
hiánypótlást követően kialakult eredmény szerint a Magyar Aszfalt Kft., a Soltút Kft., a Colas Út Zrt., illetve
ÖKOBAU Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. a Megyeri Kovács Kft., a Dynamic Út Kft. és a Kvadrát 2000 Kft.
ajánlata megfelelt az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglalt feltételeknek, ezért ezen ajánlattevők
ajánlata érvényes, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére.
A Swarco Traffic Hungária Kft, a Hornyák Út és Mélyépítő Kft. illetve a Penta Kft. ajánlataik hiányosságait nem
pótolták határidőben, ezért nem feletek meg az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglalt feltételeknek,
ezért az ajánlattevők nem alkalmasak a szerződés teljesítésére, ajánlatuk érvénytelen.
Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottsága a Bíráló Bizottság döntési
javaslatát megvizsgálta, az abban foglaltakkal egyet értett, és az abban foglaltak szerint javasolta a Polgármester
részére, hogy a hatásköri rendeletben foglalt jogkörénél fogva az eljárás eredményét hírdesse ki.
A Polgármester az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztási kritérium alapján az I. és III. rész tekintetében
a Magyar Aszfalt Kft-t, a II. és IV. rész tekintetében a Kvadrát 2000 Kft-t hirdette ki a közbeszerzési eljárás
nyertesének. A részletes pontozási táblázat jelen tájékozatás melléketében található.

A teljes beruházás várható összköltsége bruttó 221 359 471 Ft.
A tavalyi évi útépítések közbeszerzési eljárásához képest az útépítés átlagára az alábbiak szerint alakult:
2011. év

Átalagár m2 (bruttó)

10 914

2012. év

Átalagár m2 (bruttó)

12 365

Amennyiben nem indul jogorvoslati eljárás, a kivitelezési munkák előre láthatóan 2012. augusztus 6-án
kezdődhetnek meg és várhatóan szeptember végén, október elején fejeződnek be.
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