
11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier,
L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int
TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY,
BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY
KORRIGENDUM
Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ
az eredeti ajánlati felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását
eredményezi, az egyenlő bánásmód elvének, valamint a beszerzés
versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg
kitűzött határidők módosítására.
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Akácfa u. 15.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1980
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály
Címzett: Schifner Marianna
Telefon: +36 1 461-65-78
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 1 461-65-24
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu/hu/kozbeszerzes
I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA
Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében)
Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben – „Egyes
ágazatok”) x
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Kitérők és kitérő alkatrészek szállítása.
II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Szállítási keretszerződés kitérő és kitérő alkatrészek szállítása az alábbiak szerint:
I. rész Phoenix és Vignol sínes kitérők
II. rész Kitérőalkatrészek
A tervezett mennyiségek tájékoztató jelleggel az ajánlati dokumentációban kerülnek
megadásra.
II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő
információnak megfelelően)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék



Fő tárgy: 34941000-5
További
tárgyak:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak
megfelelően)
xNyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Versenypárbeszéd
IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben
szereplő információnak
megfelelően, adott esetben)
BKV Zrt. 15/TB-312/11
IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény
esetén (ha ismert)
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP
OJS eSender x
Bejelentkezés:
Hirdetmény hivatkozási száma: 2011 - 24413 (év és a dokumentum száma)
IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: 2011 /S 184 - 301587 2011/09/24 (év/hó/nap)
IV.2.4)
Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja: 2011/09/22 (év/hó/nap)
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki
annyi kockát, amennyire szükség van)
Befejezetlen eljárás Javítás xTovábbi információ
VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)
A közbeszerzési eljárást megszüntették.
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Nem került sor szerződés odaítélésére.
Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik.
VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó,
illetve megadandó szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig
hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó szakaszára & és a bekezdés számára)
VI.3.1) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
x
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak.
Mindkettő
VI.3.2) Az eredeti hirdetményben



A megfelelő pályázati dokumentációban
(a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
Mindkettőben
(a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
x
VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben)
 
A szöveg módosítandó része: II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek)
meghatározása/tárgya
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) megszerzésének
feltételei
IV.3.4) Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett: Szállítási keretszerződés kitérő és kitérő alkatrészek szállítása
az alábbiak szerint:
I. rész Phoenix és Vignol sínes kitérők
II. rész Kitérőalkatrészek
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő) és az általa a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója, ha az előző (legfeljebb) három évben (2008-2010.) összességében a
teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele együttesen nem érte el
az I. rész esetében a 200.000.000 forintot
a II. rész esetében az 50.000.000 forintot
Abban az esetben, ha az ajánlattevő (közös ajánlattevő) mindkét részre is benyújtja
ajánlatát az alkalmassági feltételek összeadódnak.
A dokumentáció beszerzésének, vagy a dokumentumokba való betekintés iránt
kérelem benyújtásának határideje
Dátum: 2011/11/07 (év/hó/nap) Időpont: 12:00
Dátum: 2011/11/07 (év/hó/nap) Időpont: 12:00
Dátum: 2011/11/07 (év/hó/nap) Időpont: 12:00
Helyszín (adott esetben):
BKV Zrt. 1072 Budapest, Akácfa utca 15. 252-es szoba.
Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen 1 nem
0
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 80.§ (2) bekezdése
alapján: az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek,
illetve a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek.
Helyesen: Szállítási keretszerződés kitérő és kitérő alkatrészek szállítása az
alábbiak szerint:
I. rész Phoenix kitérők
II. rész Vignol sínes kitérők
III. rész Kitérőalkatrészek
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő) és az általa a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója, ha az előző (legfeljebb) három évben (2008-2010.) összességében a
teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele együttesen nem érte el
az I. rész esetében a 100.000.000 forintot



a II. rész esetében a 100.000.000 forintot a III. rész esetében a 50.000.000 forintot
Abban az esetben, ha az ajánlattevő (közös ajánlattevő) több részre benyújtja
ajánlatát az alkalmassági feltételek összeadódnak.
A dokumentáció beszerzésének, vagy a dokumentumokba való betekintés iránt
kérelem benyújtásának határideje
Dátum: 2012/01/12 (év/hó/nap) Időpont: 12:00
Dátum: 2012/01/12(év/hó/nap) Időpont: 11:00
Dátum: 2012/01/12 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
Helyszín (adott esetben):
BKV Zrt. 1072 Budapest, Akácfa utca 15. 252-es szoba.
Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen 1 nem
0
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 80.§ (2) bekezdése
alapján: az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek,
illetve a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek.
VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben)
 
A módosítandó adatok: VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
1. pont: Az eredményhirdetés időpontja:
A következő helyett: 2011/12/07 (év/hó/nap)
12 : 00 (időpont)
Helyesen: 2012/02/10 (év/hó/nap)
12 : 00 (időpont)
A módosítandó adatok: 2. pont: A szerződéskötés tervezett időpontja
A következő helyett: 2011/12/20 (év/hó/nap)
: (időpont)
Helyesen: 2012/03/01 (év/hó/nap)
: (időpont)
VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben)
 
A módosítandó szövegrész (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben)
 
A beírandó szöveg helye:
A beírandó szöveg:



VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
Változások történtek az ajánlati dokumentációban.
Ajánlatkérő a korrigendumban meghatározott módosításokat az ajánlati
dokumentációban is megfelelően átvezette, ezen felül módosította a műszaki leírást
és a szerződéstervezetet.
Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (3) bekezdésében foglaltakra hivatkozva az ajánlattételi
határidőt meghosszabbította.
Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 1
Elnevezés: Phoenix kitérők szállítása
1) Rövid meghatározás: Phoenix kitérők szállítása
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 34941300
3) Mennyiség: Tervezett mennyiség az ajánlati dokumentációban
4) Szerződés időtartama: 36 hónap
Rész száma: 2
Elnevezés: Vignol kitérők szállítása
1) Rövid meghatározás: Vignol kitérők szállítása
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 34941300
3) Mennyiség: Tervezett mennyiség az ajánlati dokumentációban
4) Szerződés időtartama: 36 hónap
Rész száma: 3
Elnevezés: Kitérő alkatrészek szállítása
1) Rövid meghatározás: Kitérő alkatrészek szállítása
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 34941000
3) Mennyiség: Tervezett mennyiség az ajánlati dokumentációban
4) Szerződés időtartama: 36 hónap
VI.5)
A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2011/12/08 (év/hó/nap)


