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A „Budapest XII. kerület, Stromfeld Aurél út – Németvölgyi út –
Pagony utca körforgalmú csomópont kialakításának kiviteli munkái”
tárgyú közbeszerzési eljárás 2. módosító hirdetménye

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/106

Beszerzés tárgya:

Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés
Szerződés tárgya: Budapest XII. kerület, Stromfeld
Aurél út – Németvölgyi út – Pagony utca
körforgalmú csomópont kialakításának kiviteli
munkái

Hirdetmény típusa:
Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról,
módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ

Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2014.09.10.
Iktatószám: 18439/2014
CPV Kód: 45233128-2;45233140-2;45233228-3;45233120-6

Ajánlatkérő:
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2014.09.09.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY
RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

I. szakasz: ajánlatkérő

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1075

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Dr. Göttlinger Anita

Telefon: +36 703903833

E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu; anita.gottlinger@bkk.hu
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Fax: +36 12351044

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu

A felhasználói oldal internetcíme (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

Budapest XII. kerület, Stromfeld Aurél út – Németvölgyi út – Pagony utca körforgalmú csomópont
kialakításának kiviteli munkái

II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)

Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés
Szerződés tárgya: Budapest XII. kerület, Stromfeld Aurél út – Németvölgyi út – Pagony utca
körforgalmú csomópont kialakításának kiviteli munkái

II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233128-2
További tárgyak: 45233140-2

45233228-3
45233120-6

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Adminisztratív információk

III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett hirdetményben szereplő
információval egyezően)

III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó
információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel)

III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetmény:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 12938 / 2014 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény feladásának dátuma: 2014/06/30 (év/hó/nap )

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/07/02 (év/hó/nap )

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2014/09/09 (év/hó/nap )

(eljárást megindító hirdetmény esetén)

III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 8976 / 2014 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény feladásának dátuma: 2014/05/27 (év/hó/nap )

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/05/28 (év/hó/nap )

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2014/06/24 (év/hó/nap )
(eljárást megindító hirdetmény esetén)

-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) --------------------

III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti ajánlattételi/részvételi határidő
meghosszabbításra? igen

(Igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határidő:

Dátum: 2014/07/01 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

IV.1) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról (adott esetben)

 Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t.

 Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

IV.1.2) A hirdetmény visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)

IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben)

IV.2.1) Dátumok módosítása

 

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben

Ajánlati felhívás IV.3.3) pontja

A következő helyett

Dátum: 2014/09/09 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

A következő időpont irányadó

Dátum: 2014/09/23 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben

Ajánlati felhívás IV.3.4) pontja

A következő helyett

Dátum: 2014/09/09 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

A következő időpont irányadó

Dátum: 2014/09/23 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00
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A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben

Ajánlati felhívás IV.3.8) pontja

A következő helyett

Dátum: 2014/09/09 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

A következő időpont irányadó

Dátum: 2014/09/23 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)

 

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

A következő helyett:

A következő irányadó:

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

---------------------------------[A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható]
--------------------------

IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció: igen

IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg feltüntetésével) vagy nagyobb
terjedelmű módosítás esetén a módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):

A dokumentáció részét képező szerződéstervezet 8.5. pontjában foglalt eredeti rendelkezés: 
A Vállalkozói díj a kivitelezés tárgyáért fizetett egyösszegű átalányár, amely tartalmaz minden a 
Szerződés szerint elvégzendő munkák teljes költségét, valamint minden a teljesítéssel 
összefüggésben felmerült költséget, kiadást, ennek keretében magába foglalja a műszaki tartalom 
által előírt minőségben történő megvalósításához szükséges, a költségvetésben külön tételben 
meg nem jelölt, alábbi költségeket: 
- várható árváltozások kihatásaival kapcsolatos költségek, 
- kiviteli tervek felülvizsgálata, 
- szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésével kapcsolatos költségek, 
- anyagbeszerzési költségek, 
- helyszíni adottságok és körülmények miatti költségek, 
- hétvégi és éjszakai munkavégzés miatti költségek, 
- bér és járulékainak költsége, 
- a munkaterületen vagy hatásterületen dolgozó több vállalkozó esetén az együttműködési, 
akadályoztatás miatti költségek, 
- szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek, 
- valamennyi gép, felszerelés, és eszköz fenntartási, használati és javítási költsége, 
- különleges körülményekből adódó költségek, 
- Szerződés szerinti fenntartási költségek, 
- jótállási, szavatossági költségek, 
- előírt tartalmú biztosítás és annak fenntartási költségei, 
- előírt tartalmú és határidejű garanciák nyújtásának és fenntartásának költségei,
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- kitűzési költségek, 
- a kötelező közmű nyilvántartási, az átadási tervdokumentáció, minősítési dokumentáció 
készítésével, szükséges példányszámban való másolásának költsége, 
- a felvonulási költségek, beleértve a felvonulási területek területhasználati díjai, a felvonulási 
terület kialakításával majd megszüntetésével kapcsolatos költségek, 
- ideiglenes létesítmények, melléképítmények, szerkezetek, alkalmazandó ideiglenes 
berendezések, ideiglenes energiaellátás költsége 
- az ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, mintavételi és minősítési tervben előírt 
mintavételi, vizsgálati és mérési költségek, 
- a kötelezően előírt minőségtanúsítással kapcsolatos mérések és dokumentációk elkészítésének 
költségei, 
- a munkaterületen lévő geodéziai jelek védelmével kapcsolatos vagy azok esetleges helyreállítási 
költsége, 
- a közúti környezet, a növényzet és az élővilág védelmével kapcsolatos költségek, 
- a szállító utak karbantartási, helyreállítási költségei, 
- minden egyéb a kivitelezéssel kapcsolatos költség (pld.: licencdíj, időjárási körülmények miatti 
többletköltségek, stb.) 
- munkaterület városképi lehatárolásával, őrzésével kapcsolatos költségek, 
- meglévő és megmaradó közművek védelmével kapcsolatos költségek, 
- banki költség, 
- a bruttó fedezeti költségek (úgy mint:pl.: közvetett nem fuvarigényes szállítási költség, 
főépítés-vezetőségi általános költség, munkásellátási költség, anyagigazgatási költség, 
vállalatirányítási költség, általános kockázat, nyereség), 
- tartalékfedezet 
- az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a Szerződés teljeskörű teljesítéséhez, a 
létesítmények használatbavételi engedélyeinek beszerzéséhez szükséges munka járulékos 
költsége és díja – amelyek nem tartoznak a 11. pont hatálya alá. 
- bármely az előzőekben nem felsorolt, a költségvetésben nem, de az ajánlatkérés alapjául szolgáló 
tervekben, Műszaki előírásban, az ajánlatkéréshez csatolt engedélyekben, jóváhagyásokban, 
állásfoglalásokban szereplő előírásokból következő műszaki teendők/munkák költségei, 
- bármely az előzőekben nem felsorolt, a költségvetésben nem szereplő, de a létesítmény 
megvalósításához és rendeltetésszerű használatához szükséges teendők/munkák költségei, 
- a 191/2009 (IX.15.) Korm. rend. 3. § (5) bekezdés szerinti költségeket 
- a Munka anyag-és díj költségét, valamint minden, a teljesítéssel összefüggésben felmerülő 
költséget, kiadást (így különösen illetéket és egyéb hasonló költségeket), és magában foglalja a 
Szerződés 1. számú mellékletében előírt minőségben történő megvalósításához szükséges 
költségeket is. 
- a teljesítés során a Vállalkozó által igénybe vett – Szerződés 14. fejezete szerinti – alvállalkozók 
(közreműködők) díját, akikkel a Vállalkozó a Szerződés teljesítése érdekében létesít jogviszonyt. 
A dokumentáció részét képező szerződéstervezet 8.5. pontjában foglalt módosított rendelkezés: 
A Vállalkozói díj a kivitelezés tárgyáért fizetett egyösszegű átalányár, amely tartalmaz minden a 
Szerződés szerint elvégzendő munkák teljes költségét, valamint minden a teljesítéssel 
összefüggésben felmerült költséget, kiadást, ennek keretében magába foglalja a műszaki tartalom 
által előírt minőségben történő megvalósításához szükséges, a költségvetésben külön tételben 
meg nem jelölt, alábbi költségeket: 
- várható árváltozások kihatásaival kapcsolatos költségek, 
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- kiviteli tervek felülvizsgálata, 
- szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésével kapcsolatos költségek, 
- anyagbeszerzési költségek, 
- helyszíni adottságok és körülmények miatti költségek, 
- hétvégi és éjszakai munkavégzés miatti költségek, 
- bér és járulékainak költsége, 
- a munkaterületen vagy hatásterületen dolgozó több vállalkozó esetén az együttműködési, 
akadályoztatás miatti költségek, 
- szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek, 
- valamennyi gép, felszerelés, és eszköz fenntartási, használati és javítási költsége, 
- különleges körülményekből adódó költségek, 
- Szerződés szerinti fenntartási költségek, 
- jótállási, szavatossági költségek, 
- előírt tartalmú biztosítás és annak fenntartási költségei, 
- előírt tartalmú és határidejű garanciák nyújtásának és fenntartásának költségei, 
- kitűzési költségek, 
- a kötelező közmű nyilvántartási, az átadási tervdokumentáció, minősítési dokumentáció 
készítésével, szükséges példányszámban való másolásának költsége, 
- a felvonulási költségek, beleértve a felvonulási területek területhasználati díjai, a felvonulási 
terület kialakításával majd megszüntetésével kapcsolatos költségek, 
- ideiglenes létesítmények, melléképítmények, szerkezetek, alkalmazandó ideiglenes 
berendezések, ideiglenes energiaellátás költsége 
- az ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, mintavételi és minősítési tervben előírt 
mintavételi, vizsgálati és mérési költségek, 
- a kötelezően előírt minőségtanúsítással kapcsolatos mérések és dokumentációk elkészítésének 
költségei, 
- a munkaterületen lévő geodéziai jelek védelmével kapcsolatos vagy azok esetleges helyreállítási 
költsége, 
- a közúti környezet, a növényzet és az élővilág védelmével kapcsolatos költségek, 
- a szállító utak karbantartási, helyreállítási költségei, 
- minden egyéb a kivitelezéssel kapcsolatos költség (pld.: licencdíj, időjárási körülmények miatti 
többletköltségek, stb.) 
- munkaterület városképi lehatárolásával, őrzésével kapcsolatos költségek, 
- meglévő és megmaradó közművek védelmével kapcsolatos költségek, 
- banki költség, 
- a bruttó fedezeti költségek (úgy mint:pl.: közvetett nem fuvarigényes szállítási költség, 
főépítés-vezetőségi általános költség, munkásellátási költség, anyagigazgatási költség, 
vállalatirányítási költség, általános kockázat, nyereség), 
- tartalékfedezet 
- az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a Szerződés teljeskörű teljesítéséhez, a 
létesítmények használatbavételi engedélyeinek beszerzéséhez szükséges munka járulékos 
költsége és díja – amelyek nem tartoznak a 11. pont hatálya alá. 
- bármely az előzőekben nem felsorolt, a költségvetésben nem, de az ajánlatkérés alapjául szolgáló 
tervekben, Műszaki előírásban, az ajánlatkéréshez csatolt engedélyekben, jóváhagyásokban, 
állásfoglalásokban szereplő előírásokból következő műszaki teendők/munkák költségei, 
- a 191/2009 (IX.15.) Korm. rend. 3. § (5) bekezdés szerinti költségeket 
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- a Munka anyag-és díj költségét, valamint minden, a teljesítéssel összefüggésben felmerülő
költséget, kiadást (így különösen illetéket és egyéb hasonló költségeket), és magában foglalja a
Szerződés 1. számú mellékletében előírt minőségben történő megvalósításához szükséges
költségeket is. 
- a teljesítés során a Vállalkozó által igénybe vett – Szerződés 14. fejezete szerinti – alvállalkozók
(közreműködők) díját, akikkel a Vállalkozó a Szerződés teljesítése érdekében létesít jogviszonyt.

IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott
esetben):

Ajánlatkérő a módosított szerződéstervezetet elektronikus úton megküldi a dokumentációt kiváltó
gazdasági szereplők részére.

IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):

Dátum: 2014/09/23 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

IV.3) Tájékoztatás az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbításáról (adott esetben)

IV.3.1) Dátumok változása

 

A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben

A következő helyett

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

A következő időpont irányadó

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:

IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)

Ajánlatkérő jelzi, hogy az eljárást megindító hirdetménye 2014.05.28. napján jelent meg a
Közbeszerzési Értesítő 2014/62. számában, 8976/2014 iktatószám alatt. Ajánlatkérő az eljárást
megindító hirdetményét már 1 alkalommal módosította, mely módosító hirdetmény 2014.07.02.
napján jelent meg a Közbeszerzési Értesítő 2014/77. számában, 12938/2014. iktatószám alatt.

IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/09/08 (év/hó/nap)

A. melléklet

További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):
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Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
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