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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:422119-2013:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Villamospálya építése
2013/S 243-422119
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Rumbach
Sebestyén utca 19–21., Címzett: Gyene Tímea, Budapest1075, MAGYARORSZÁG. Telefon:
+36 307741089. Fax: +36 12351044. E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu, timea.gyene@bkk.hu
(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 5.12.2013, 2013/S 236-409205)

Tárgy:
CPV:45234126, 45233120, 45231400, 45316200, 45210000, 45316212, 45234113, 45316213, 45200000, 45234128,
45234160, 71500000
Villamospálya építése
Közút építése
Erősáramú vezeték építése
Jelzőberendezések szerelése
Magasépítési munka
Forgalomirányító lámpa szerelése
Pályabontás
Forgalomirányító berendezések szerelése
Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
Villamosperon építési munkái
Felsővezeték építése
Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások
A következő helyett:
Részekre vonatkozó információk Rész száma: 1 Elnevezés: A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Bem
rakparti ág (Budai észak-déli villamos kapcsolat kialakítása) (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0015)
1) Rövid meghatározás
A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Bem rakparti ág (Budai észak-déli villamos kapcsolat kialakítása)
(KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0015).
Közúti vasúti pálya, felsővezeték építése, vontatási földkábel hálózat építése, áramvisszavezetési, transzformátorállomás
áthelyezési, forgalomtechnikai, egyéb közműkiváltási (csatorna, közvilágítás, termálvíz vezeték, vízvezeték, NSN
TraffiCOM, UPC, közúti jelző), közműépítési, jelző berendezési, távközlési, útépítési, vízelvezetési, peronépítési és átépítési, peron berendezési, gyalogos aluljáró átépítési, kéreg alatt vezetett alagút födém megerősítési és szigetelési
munkák, az összes járulékos tevékenységgel, kiegészítő mérnöki tervezési feladatokkal együtt.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
45234126, 45233120, 45210000, 45316200, 45231400, 45316212, 45316213, 45234113, 45200000, 45234128,
45234160, 71500000
3) Mennyiség
— vágányépítés 2 219 vm, ebből fonódó vágányszakasz 300 vm;
— vályús sínes egyszerű kitérő építése váltófűtéssel 2 csoport;
— villamos peronok építése, átépítése 5 db;
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— felsővezeték építése 2 620 fm;
— BKV egyenáramú földkábel építése 15 000 m
— közvilágítás energiaellátásához kábel fektetése: 4 130 fm;
— közvilágítási lámpakarok felszerelése különböző típusú oszlopokra: 79 db
— műanyagházas földkábel kapcsolószekrény létesítése: 13 db
— 10 kV-os kábelépítés, kiváltás 2 800 fm;
— áramszolgáltatói 10 kV-os transzformátor áthelyezése 1 db;
— ellenmenet-kizáró jelzőberendezés 1 db;
2

— HÉV zárófödém szigetelése 15 363 m .
Becsült érték áfa nélkül: 31 475 067 935 HUF
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Kezdés 7.3.2014. Befejezés 30.6.2015
Részekre vonatkozó információk Rész száma: 2 Elnevezés: A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Széll
Kálmán téri ág (Budai észak-déli villamos kapcsolat kialakítása) (KÖZOP-5-5-09-11-2011-0016)
1) Rövid meghatározás
A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Széll Kálmán téri ág (Budai észak-déli villamos kapcsolat kialakítása)
(KÖZOP-5-5-09-11-2011-0016).
Közúti vasúti pálya, felsővezeték építése, vontatási földkábel hálózat építése, áramvisszavezetési, áramátalakító
átépítési, forgalomtechnikai, egyéb közműkiváltási (csatorna, közvilágítás, termálvíz vezeték, vízvezeték, NSN TraffiCOM,
UPC, közúti jelző), közműépítési, jelző berendezési, távközlési, útépítési, vízelvezetési, peronépítési és -átépítési, peron
berendezési, az összes járulékos tevékenységgel, kiegészítő mérnöki tervezési feladatokkal együtt.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
45234126, 45233120, 45210000, 45231400, 45316200, 45316212, 45316213, 45234113, 45234128, 45234160,
71500000, 45200000
3) Mennyiség
— vágányépítés 5 354 m;
— vályús sínes egyszerű kitérő építése váltófűtéssel 13 csoport;
— elektromos váltóállítás telepítése 3 csoport;
— villamos peronok építése, átépítése 17 db;
— BKV egyenáramú földkábel építése, 30 000 m;
— Óbuda, Moszkva tér és Pálffy áramátalakítókban elvégzendő rekonstrukciós munkák. 3 helyszínen;
— közvilágítás energiaellátásához kábel fektetése 2 520 m;
— közvilágítási lámpakarok felszerelése különböző típusú oszlopokra 114 db;
— műanyagházas földkábel kapcsolószekrény létesítése 43 db;
— 10 kV-os kábelépítés, kiváltás: 1 250 m.
Becsült érték áfa nélkül: 69 889 761 235 HUF
Helyesen:
Részekre vonatkozó információk Rész száma: 1 Elnevezés: A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Bem
rakparti ág (Budai észak-déli villamos kapcsolat kialakítása) (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0015)
1) Rövid meghatározás
A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Bem rakparti ág (Budai észak-déli villamos kapcsolatkialakítása)
(KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0015).
Közúti vasúti pálya, felsővezeték építése, vontatási földkábel hálózat építése, áramvisszavezetési,transzformátorállomás
áthelyezési, forgalomtechnikai, egyéb közműkiváltási (csatorna, közvilágítás, termálvízvezeték, vízvezeték, NSN
TraffiCOM, UPC, közúti jelző), közműépítési, jelző berendezési, távközlési, útépítési,vízelvezetési, peronépítési és 14/12/2013
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átépítési, peron berendezési, gyalogos aluljáró átépítési, kéreg alatt vezetettalagút födém megerősítési és szigetelési
munkák, az összes járulékos tevékenységgel, kiegészítő mérnökitervezési feladatokkal együtt.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
45234126, 45233120, 45210000, 45316200, 45231400, 45316212, 45316213, 45234113, 45200000,45234128,
45234160, 71500000
3) Mennyiség
— vágányépítés 2 219 vm, ebből fonódó vágányszakasz 300 vm;
— vályús sínes egyszerű kitérő építése váltófűtéssel 2 csoport;
— villamos peronok építése, átépítése 5 db;
— felsővezeték építése 2 620 fm;
— BKV egyenáramú földkábel építése 15 000 m
— közvilágítás energiaellátásához kábel fektetése: 4 130 fm;
— közvilágítási lámpakarok felszerelése különböző típusú oszlopokra: 79 db
— műanyagházas földkábel kapcsolószekrény létesítése: 13 db
— 10 kV-os kábelépítés, kiváltás 2 800 fm;
— áramszolgáltatói 10 kV-os transzformátor áthelyezése 1 db;
— ellenmenet-kizáró jelzőberendezés 1 db;
2

— HÉV zárófödém szigetelése 15 363 m .
Becsült érték áfa nélkül: 31 475 067 935 HUF
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Kezdés 7.3.2014. Befejezés 30.6.2015
Részekre vonatkozó információk Rész száma: 2 Elnevezés: A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Széll
Kálmán téri ág (Budai észak-déli villamos kapcsolat kialakítása) (KÖZOP-5-5-09-11-2011-0016)
1) Rövid meghatározás
A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Széll Kálmán téri ág (Budai észak-déli villamos kapcsolatkialakítása)
(KÖZOP-5-5-09-11-2011-0016).
Közúti vasúti pálya, felsővezeték építése, vontatási földkábel hálózat építése, áramvisszavezetési,áramátalakító átépítési,
forgalomtechnikai, egyéb közműkiváltási (csatorna, közvilágítás, termálvíz vezeték,vízvezeték, NSN TraffiCOM, UPC,
közúti jelző), közműépítési, jelző berendezési, távközlési, útépítési,vízelvezetési, peronépítési és -átépítési, peron
berendezési, az összes járulékos tevékenységgel, kiegészítő mérnöki tervezési feladatokkal együtt.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
45234126, 45233120, 45210000, 45231400, 45316200, 45316212, 45316213, 45234113, 45234128,45234160,
71500000, 45200000
3) Mennyiség
— vágányépítés 5 354 m;
— vályús sínes egyszerű kitérő építése váltófűtéssel 13 csoport;
— elektromos váltóállítás telepítése 3 csoport;
— villamos peronok építése, átépítése 17 db;
— BKV egyenáramú földkábel építése, 30 000 m;
— Óbuda, Moszkva tér és Pálffy áramátalakítókban elvégzendő rekonstrukciós munkák. 3 helyszínen;
— közvilágítás energiaellátásához kábel fektetése 2 520 m;
— közvilágítási lámpakarok felszerelése különböző típusú oszlopokra 114 db;
— műanyagházas földkábel kapcsolószekrény létesítése 43 db;
— 10 kV-os kábelépítés, kiváltás: 1 250 m.
Becsült érték áfa nélkül: 6 988 976 123 HUF + 5% tartalékkeret.
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