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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:258062-2014:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Villamospálya építése
2014/S 144-258062

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, AK15389,
Rumbach Sebestyén utca 19–21., Címzett: Ráti Angéla, Budapest1075, MAGYARORSZÁG.

Telefon:  +36 307741265. Fax:  +36 12351044. E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu; angela.rati@bkk.hu

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 28.5.2014, 2014/S 102-177799)

 
Tárgy:
CPV:45234126, 45233120, 45210000, 45231400, 45316212, 45316213, 45234113, 45221250, 45234128, 45234160,
71500000, 71540000, 77300000, 71320000
Villamospálya építése
Közút építése
Magasépítési munka
Erősáramú vezeték építése
Forgalomirányító lámpa szerelése
Forgalomirányító berendezések szerelése
Pályabontás
Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
Villamosperon építési munkái
Felsővezeték építése
Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások
Építésvezetői szolgáltatások
Kertészeti szolgáltatások
Mérnöki tervezési szolgáltatások
A következő helyett:

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/2 Az ajánlattevő alkalmas, amennyiben a közbeszerzés tárgya szerinti (városi környezetben, forgalom fenntartása
mellett végzett útépítési és/vagy útfelújítási munkálatok) árbevétele az eljárást megindító felhívás feladását megelőző
három üzleti év tekintetében összesen elérte: a nettó 2 000 000 000 HUF-ot.
Amennyiben a pénzügyi adatok nem HUF-ban kerülnek bemutatásra, az átváltásnál az adott üzleti év évfordulóján
érvényes MNB deviza árfolyamát kell figyelembe venni.
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
11.7.2014 (10:00)
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
11.7.2014 (10:00)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
11.7.2014 (10:00)
Helyesen:

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:258062-2014:TEXT:HU:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:177799-2014:TEXT:HU:HTML


HL/S S144
30/07/2014
258062-2014-HU

Tagállamok - Építési beruházás - További információ - Nyílt eljárás 2/2

30/07/2014 S144
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Építési beruházás - További információ - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

2/2

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/2) Az ajánlattevő alkalmas, amennyiben a közbeszerzés tárgya szerinti (Helyi közforgalmú vasúti pálya, vontatási
és felsővezetéki rendszer építése és/vagy felújítása, a hozzátartozó áramellátási, közúti, forgalomtechnikai és közmű
kiváltási munkák) árbevétele az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti év tekintetében összesen
elérte:
a nettó 2 000 000 000 HUF-ot.
Amennyiben a pénzügyi adatok nem HUF-ban kerülnek bemutatásra, az átváltásnál az adott üzleti év évfordulóján
érvényes MNB deviza árfolyamát kell figyelembe venni.
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
22.8.2014 (11:00)
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
22.8.2014 (11:00)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
22.8.2014 (11:00)
További információk
Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.
A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.
1) Ajánlatkérő az eredeti ajánlati felhívásban közzétett ajánlattételi határidőt a Kbt. 45. §-ának rendelkezései alapján
meghosszabbította. A módosított ajánlattételi határidő 7.8.2014. 11:00 óra.
2) Az ajánlati felhívás fentiekben módosított rendelkezésein túl módosul az ajánlati dokumentáció IV. számú fejezet III.
alfejezete, az „Árazatlan költségvetés”; és az V. számú fejezete, a „Szerződéstervezet”. Ajánlatkérő a módosításokkal
egybeszerkesztett Árazatlan költségvetést és Szerződéstervezetet a dokumentációt már kiváltott gazdasági szereplők
rendelkezésére bocsátja.
A dokumentációt még ki nem váltott gazdasági szereplők a módosításokkal egybeszerkesztett dokumentációt az ajánlati
felhívásban közölt feltételekkel vehetik át.


