Budapest 2009. évi híd- műtárgy felújítási munkák 2. csoport
kivitelezési munkái
Közbeszerzési Értesítő száma:

Beszerzés tárgya:

Hirdetmény típusa:

2013/55
1. rész: Vállalkozási szerződés a „XIV. kerület P-303
Mezőgazdasági Múzeum előtt – Városligeti-tó feletti
közúti híd” kivitelezési munkái tárgyában 2. rész:
Vállalkozási szerződés a „I. kerület Szarvas tér 1. sz.
előtti támfal” kivitelezési munkái tárgyában 3. rész:
Vállalkozási szerződés a „II. kerület B-421 jelű
Zsíroshegyi út – Ördög-árok feletti közúti híd (Egres
u.)” kivitelezési munkái tárgyában 4. rész:
Vállalkozási szerződés a „XXIII. kerület P-706 jelű
Templom u. – Gyáli-patak feletti közúti híd”
kivitelezési munkái tárgyában 5. rész: Vállalkozási
szerződés a „XIV. kerület P-233 jelű Gvadányi u. –
Rákos-patak feletti gyalogos híd” kivitelezési
munkái tárgyában 6. rész: Vállalkozási szerződés a
„XVI. kerület P-126 Vidámvásár u. – Zúgó
(Szilas-patakág) feletti gyalogos híd” kivitelezési
munkái tárgyában
Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról,
módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ

Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:

2013.05.13.
7552/2013

Ajánlatkérő:

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

45000000-7;45111100-9;45221100-3;45221111-3;45221113-7;45221119-9;45262620-3

2013.05.03.

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
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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. Günther Balázs
Telefon: +36 307741087
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal internetcíme (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x 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 2009. évi híd- műtárgy felújítási munkák 2. csoport kivitelezési munkái”
II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)
1. rész: Vállalkozási szerződés a „XIV. kerület P-303 Mezőgazdasági Múzeum előtt – Városligeti-tó
feletti közúti híd” kivitelezési munkái tárgyában
2. rész: Vállalkozási szerződés a „I. kerület Szarvas tér 1. sz. előtti támfal” kivitelezési munkái
tárgyában
3. rész: Vállalkozási szerződés a „II. kerület B-421 jelű Zsíroshegyi út – Ördög-árok feletti közúti híd
(Egres u.)” kivitelezési munkái tárgyában
4. rész: Vállalkozási szerződés a „XXIII. kerület P-706 jelű Templom u. – Gyáli-patak feletti közúti
híd” kivitelezési munkái tárgyában
5. rész: Vállalkozási szerződés a „XIV. kerület P-233 jelű Gvadányi u. – Rákos-patak feletti gyalogos
híd” kivitelezési munkái tárgyában
6. rész: Vállalkozási szerződés a „XVI. kerület P-126 Vidámvásár u. – Zúgó (Szilas-patakág) feletti
gyalogos híd” kivitelezési munkái tárgyában
II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
45000000-7
45111100-9
45221100-3
45221111-3
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Kiegészítő szójegyzék

45221113-7
45221119-9
45262620-3

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: 5687 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2013/04/11 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2013/04/16 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2013/05/03 (év/hó/nap )
(eljárást megindító hirdetmény esetén)
III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: (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: 2013/05/10 (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
3

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének határideje
A következő helyett
Dátum: 2013/05/03 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2013/05/21 (év/hó/nap)
Időpont: 9 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
A következő helyett
Dátum: 2013/05/03 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2013/05/21 (év/hó/nap)
Időpont: 9 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának
feltételei
A következő helyett
Dátum: 2013/05/03 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2013/05/21 (év/hó/nap)
Időpont: 9 : 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):
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Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásban beérkezett kérdésekre adott válaszok alapján módosította
a tárgyi közbeszerzési eljárás költségvetését.
IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott
esetben):
Azon ajánlattevők része, akik a dokumentációt a jelen módosító hirdetmény feladását megelőzően
már kiváltották, Ajánlatkérő a módosított dokumentációt a módosításról szóló értesítéssel
egyidejűleg, a dokumentáció kiváltásakor megadott levelezési címre térítés mentesen, postai úton
megküldi.
Azon érdeklődők részére, akik a dokumentációt még nem váltották ki, a módosított ajánlati
dokumentáció a jelen hirdetmény megjelenése napjától minden munkanap 9:00 órától 15:00 óráig,
az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00 órától 10:00 óráig rendelkezésre áll, és az alábbi
címen vehető át: Electool Hungary Kft., MAGYARORSZÁG, 1123 Budapest, Alkotás u. 53., MOM Park, C
ép. III. em. Amennyiben a dokumentáció megküldését kérik, az a Kbt. 50.§ (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően megküldésre kerül. A dokumentáció a nemeth.krisztina@electool.com
e-mail címen elektronikus úton, vagy a +36 12399896 fax számon is igényelhető a dokumentáció
ellenértékének kifizetéséről szóló bizonylat és az igénylő levél megküldésével. Az igénylő levél
tartalmazza az ajánlattevő alábbi adatai:
- ajánlattevő neve,
- székhelye (eltérés esetén a levelezési címe is),
- a számlán feltüntetendő adatok,
- adószáma,
- valamint a dokumentáció átvételére jogosult kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma,
faxszáma.
A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak meg kell vásárolnia. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé.
IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):
Dátum: 2013/05/21 (év/hó/nap)
Időpont: 9 : 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)
IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2013/05/08 (év/hó/nap)
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A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Electool Hungary Kft.
Postai cím: Alkotás utca 53. MOM Park C ép. 3. em.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Németh Krisztina
Telefon: +36 307605840
E-mail: nemeth.krisztina@electool.com, nemeth.krisztina@electool.hu
Fax: +36 12399896
Internetcím (URL): www.electool.hu
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