Budapest, III. kerület Kaszásdűlő HÉV állomás melletti P+R, B+R és
csatlakozó gyalogátkelőhely építése - tájékoztató a hirdetmény
módosításáról
Közbeszerzési Értesítő száma:

Beszerzés tárgya:

Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

2014/47
Vállalkozási szerződés „Budapest, III. kerület
Kaszásdűlő HÉV állomás melletti P+R, B+R és
csatlakozó gyalogátkelőhely építése” tárgyban a
műszaki leírásban részletezettek szerint.
Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról,
módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
2014.04.22.
7173/2014
45233120-6;45213316-1;45223300-9;45223320-5
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

2014.04.09.

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): dr. Bajzát Katalin Beszerzési és Közbeszerzési Főosztály
Címzett: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Telefon: +36 70 3903574
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
1

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, III. kerület Kaszásdűlő HÉV állomás melletti P+R, B+R és csatlakozó gyalogátkelőhely
építése
II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)
Vállalkozási szerződés „Budapest, III. kerület Kaszásdűlő HÉV állomás melletti P+R, B+R és
csatlakozó gyalogátkelőhely építése” tárgyban a műszaki leírásban részletezettek szerint.
II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
45233120-6
45213316-1
45223300-9

Kiegészítő szójegyzék

45223320-5

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: 3901 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2014/03/19 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/03/21 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2014/04/09 (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 )
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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: 2014/04/22 (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
IV.3.3)
A következő helyett
Dátum: 2014/04/09 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2014/04/28 (év/hó/nap)
Időpont: 12 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.4)
A következő helyett
Dátum: 2014/04/09 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2014/04/28 (év/hó/nap)
Időpont: 12 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.8)
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A következő helyett
Dátum: 2014/04/09 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2014/04/28 (év/hó/nap)
Időpont: 12 : 00
IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
III.2.2)
A következő helyett:
P/1 Az ajánlattevő alkalmas, amennyiben mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító
felhívás feladását megelőző három üzleti évből legfeljebb egy üzleti évben volt negatív.
A következő irányadó:
P/1 Az ajánlattevő alkalmas, amennyiben mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító
felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évből legfeljebb egy lezárt üzleti évben volt
negatív.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
III.2.2)
A következő helyett:
P/2 Az ajánlattevő alkalmas, amennyiben a közbeszerzés tárgya szerinti (útépítési és/vagy
útfelújítási munkálatok) árbevétele az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három
lezárt üzleti év tekintetében összesen elérte a nettó 100.000.000,- Ft-ot.
A következő irányadó:
P/2 Az ajánlattevő alkalmas, amennyiben a közbeszerzés tárgya szerinti (útépítési és/vagy
útfelújítási munkálatok) árbevétele az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három
üzleti év tekintetében összesen elérte a nettó 100.000.000,- Ft-ot,
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):
Az I. fejezet 6. pontja vonatkozásában a következő helyett:
Az ajánlatok benyújtásának határideje
Az ajánlatokat 2014. április 9. napján 10:00 óráig kell benyújtani.
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A következő irányadó:
6. Az ajánlatok benyújtásának határideje
Az ajánlatokat 2014. április 28. napján 12:00 óráig kell benyújtani.
Az I. fejezet 8. pontjavonatkozásában a következő helyett:
8. Az ajánlatok felbontásának időpontja
Az ajánlattételi határidő lejártának napján 10:00 óra.
A bontás kezdésének időpontja dátumszerűen: 2014. április 9. napján 10:00 óra.
A következő irányadó:
8. Az ajánlatok felbontásának időpontja
Az ajánlattételi határidő lejártának napján 12:00 óra.
A bontás kezdésének időpontja dátumszerűen: 2014. április 28. napján 12:00 óra.
A II. fejezet 24. pontja vonatkozásában a következő helyett:
Minden biztosítékra vonatkozó kikötés:
A megbízó/szerződő neve
A kedvezményezett (BKK Zrt.) megjelölése
A biztosíték devizaneme, összege
A biztosíték hatálybalépésének ideje
A biztosíték lejárati határideje
Igénybejelentésre vonatkozó előírások
Igénybejelentés esetén benyújtandó okmányok pontos megnevezése (ha van ilyen) és formája
A biztosíték kibocsátójának megnevezése:
A biztosítékban meghatározott okmány hivatalos nyelve: magyar nyelv
A biztosíték szövegének előzetes elfogadása Ajánlatkérő részéről
A kibocsátó személyének előzetes elfogadása Ajánlatkérő részéről
A következő irányadó:
Biztosítékokra vonatkozó kikötés:
A megbízó/szerződő neve
A kedvezményezett (BKK Zrt.) megjelölése
A biztosíték devizaneme, összege
A biztosíték hatálybalépésének ideje
A biztosíték lejárati határideje
Igénybejelentésre vonatkozó előírások
Igénybejelentés esetén benyújtandó okmányok pontos megnevezése (ha van ilyen) és formája
A biztosíték kibocsátójának megnevezése:
A biztosítékban meghatározott okmány hivatalos nyelve: magyar nyelv
A biztosíték szövegének előzetes elfogadása Ajánlatkérő részéről (Az ajánlati biztosíték
vonatkozásában nem kell alkalmazni.)
A kibocsátó személyének előzetes elfogadása Ajánlatkérő részéről
(Az ajánlati biztosíték vonatkozásában nem kell alkalmazni.)
IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott
esetben):
Ajánlatkérő nem bocsát rendelkezésre módosított dokumentációt, tekintettel arra, hogy a
dokumentáció módosítása nem igényli egységes szerkezetű dokumentáció kiadását.
IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):
Dátum: 2014/04/28 (év/hó/nap)
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Időpont: 12 : 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 : 2014/04/18 (év/hó/nap)

A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: BKK Zrt.
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Címzett: dr. Bajzát Katalin Beszerzési és Közbeszerzési Főosztály
Telefon: +36 70 3903574
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu; katalin.bajzat@bkk.hu
Fax: +36 1 235 1044
Internetcím (URL): www.bkk.hu
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