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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:158909-2013:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások
2013/S 094-158909

Budapesti Közlekedési Zrt., Akácfa utca 15., Címzett: Schifner Marianna, Budapest1072,
MAGYARORSZÁG. Telefon:  +36 14616578. Fax:  +36 14616524. E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 4.5.2013, 2013/S 87-148507)

 
Tárgy:
CPV:66113000
Hitelnyújtási szolgáltatások
A következő helyett:

II.2.1) Teljes mennyiség:
18 000 000 HUF keretösszegű beruházási hitel, az alábbi részek szerint:
A) rész: 6 000 000 000 HUF beruházási hitelkeret.
B) rész: 6 000 000 000 HUF beruházási hitelkeret.
C) rész: 6 000 000 000 HUF beruházási hitelkeret.
VI.3) További információk:
1. A részvételi jelentkezések felbontásának időpontja és helye:
Dátum: 2012.5.23; Időpont 10:00 óra.
Helyszín: BKV Zrt. Magyarország, 1072 Budapest, Akácfa utca 15. 252-es tárgyaló.
A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 62.§ (2) bekezdése alapján: az ajánlatkérő,
a részvételre jelentkezők, valamint az általuk meghívott személyek, illetve a külön jogszabályban meghatározott szervek
képviselői, illetőleg személyek.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 77. §-a alapján az eljárás részvételi szakaszának eredményéről vagy eredménytelenségéről a
részvételi jelentkezések elbírálásáról szóló összegezés egyidejűleg minden részvételre jelentkező részére faxon vagy
elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja.
3. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: a részvételi jelentkezések értékeléséről szóló összegezés
megküldésétől számított 5 munkanapon belül.
4. Ajánlatkérő a felhívásban III.2.2 és III.2.3 pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve
szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
5. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a részvételre jelentkezőnek a jelentkezéshez csatolnia kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
6. Jelentkezőnek a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján jelentkezésében meg kell jelölnie
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók
közre fognak működni.
7. A jelentkezések benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon, hétfőtől péntekig 8.00
és 14.00 óra között, a BKV Zrt. székházában (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) a II. emelet 256. irodában. A részvételi
határidő napján ugyanezen a helyszínen a IV.3.4) pontban megjelölt időpontig van lehetőség a jelentkezések személyes
benyújtására. A postán benyújtott jelentkezéseket az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben beérkezettnek, ha azok
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legkésőbb a részvételi határidőig az ajánlatkérő részéről a jelentkezések átvételére megjelölt helyen átvételre kerülnek.
A jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot a részvételre jelentkező
viseli.
8. Az ajánlatkérő az eljárás dokumentációját teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi honlapján
(www.bkv.hu/hu/kozbeszerzes). A dokumentáció letöltése az eljárásban való részvétel feltétele, a dokumentációt
jelentkezésenként legalább egy jelentkezőnek vagy alvállalkozónak le kell töltenie. A kiegészítő tájékoztatás a
dokumentációt letöltőnek kerül megküldésre. Az elektronikus úton hozzáférhetővé tett dokumentáció átvételét a
jelentkezők által a dokumentáció részét képező Visszaigazoló adatlap hiánytalanul kitöltött változatának a jelen felhívás
I.1. pontjában megjelölt fax, vagy e-mail címre történő megküldése igazolja.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
10. A részvételi határidő a 289/2011 (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés alapján a sürgősségre tekintettel lett
megállapítva.
11. A szerződéskötés feltétele Ajánlatkérő hitelező bankjainak a hitelfelvételhez történő hozzájárulása
VI.3) További információk:
—.
Helyesen:

II.2.1) Teljes mennyiség:
18 000 000 000 HUF keretösszegű beruházási hitel, az alábbi részek szerint:
A) rész: 6 000 000 000 HUF beruházási hitelkeret;
B) rész: 6 000 000 000 HUF beruházási hitelkeret;
C) rész: 6 000 000 000 HUF beruházási hitelkeret.
VI.3) További információk:
1. A részvételi jelentkezések felbontásának időpontja és helye:
Dátum: 2013.5.23 Időpont: 10:00 óra.
Helyszín: BKV Zrt. Magyarország, 1072 Budapest, Akácfa utca 15. 252-es tárgyaló.
A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján: az ajánlatkérő,
a részvételre jelentkezők, valamint az általuk meghívott személyek, illetve a külön jogszabályban meghatározott szervek
képviselői, illetőleg személyek.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 77. §-a alapján az eljárás részvételi szakaszának eredményéről vagy eredménytelenségéről a
részvételi jelentkezések elbírálásáról szóló összegezés egyidejűleg minden részvételre jelentkező részére faxon vagy
elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja.
3. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: a részvételi jelentkezések értékeléséről szóló összegezés
megküldésétől számított 5 munkanapon belül.
4. Ajánlatkérő a felhívásban III.2.2 és III.2.3 pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve
szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
5. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a részvételre jelentkezőnek a jelentkezéshez csatolnia kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
6. Jelentkezőnek a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján jelentkezésében meg kell jelölnie:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók
közre fognak működni.
7. A jelentkezések benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon, hétfőtől péntekig 8.00
és 14.00 óra között, a BKV Zrt. székházában (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) a II. emelet 256. irodában. A részvételi
határidő napján ugyanezen a helyszínen a IV.3.4) pontban megjelölt időpontig van lehetőség a jelentkezések személyes
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benyújtására. A postán benyújtott jelentkezéseket az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben beérkezettnek, ha azok
legkésőbb a részvételi határidőig az ajánlatkérő részéről a jelentkezések átvételére megjelölt helyen átvételre kerülnek.
A jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot a részvételre jelentkező
viseli.
8. Az ajánlatkérő az eljárás dokumentációját teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi honlapján
(www.bkv.hu/hu/kozbeszerzes). A dokumentáció letöltése az eljárásban való részvétel feltétele, a dokumentációt
jelentkezésenként legalább 1 jelentkezőnek vagy alvállalkozónak le kell töltenie. A kiegészítő tájékoztatás a
dokumentációt letöltőnek kerül megküldésre. Az elektronikus úton hozzáférhetővé tett dokumentáció átvételét a
jelentkezők által a dokumentáció részét képező Visszaigazoló adatlap hiánytalanul kitöltött változatának a jelen felhívás
I.1. pontjában megjelölt fax, vagy e-mail címre történő megküldése igazolja.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
10. A részvételi határidő a 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés alapján a sürgősségre tekintettel lett
megállapítva.
11. A szerződéskötés feltétele Ajánlatkérő hitelező bankjainak a hitelfelvételhez történő hozzájárulása.
VI.3) További információk:
12. Részvételre jelentkező az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program termékleírásában
meghatározott, kérelem befogadására jogosult szervezet kell, hogy legyen. Ajánlatkérő az MFB honlapján ellenőrzi az e
feltételnek való megfelelést.
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