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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166476-2011:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Sínpálya és tartozékai

2011/S 102-166476

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Akácfa u. 15., attn: Gazdasági
Igazgatóság Beszerzési Főosztály, Schifner Marianna, MAGYARORSZÁG-1980Budapest.

Tel.  +36 14616578. E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu. Fax  +36 14616524.

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 16.4.2011, 2011/S 75-123388)

 
Tárgy:
CPV:34941000, 34946110
Sínpálya és tartozékai.

Sínek.

A következő helyett:

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő) és az általa a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha bármely számlavezető pénzintézeténél vezetett bankszámláján - a
pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat alapján - az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított egy évben:

— fedezethiány miatt 30 napot meghaladó sorban állás volt,

— bankkal szembeni fizetési kötelezettségeinek rendben nem tett eleget.

Megkövetelt igazolási mód.

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozójának az ajánlathoz csatolnia kell a Kbt. 66 § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető
pénzügyi intézményétől származó, valamennyi bankszámlájára vonatkozó, az ajánlati feladásának napjánál nem régebbi
keltezésű nyilatkozatot, az alábbi kötelezően előírt tartalommal:

— volt-e számláján az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított egy évben fedezethiány miatt 30 napot meghaladó
sorban állás,

— bankkal szembeni fizetési kötelezettségeinek rendben eleget tesz-e.

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok a DBR kivételével)megszerzésének feltételei:

A dokumentáció beszerzésének határideje 31.5.2011 (9:00).

IV.3.4) Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő: 31.5.2011 (9:00).

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: -i 11.7.2011

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

Dátum: 31.5.2011 (9:00).

VI.3) További információk:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166476-2011:TEXT:HU:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123388-2011:TEXT:HU:HTML
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30.6.2011 (14:00).

2. A szerződéskötés tervezett időpontja: 11.7.2011.

Helyesen:

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód (adott esetben):

Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő) és az általa a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha bármely számlavezető pénzintézeténél vezetett bankszámláján - a
pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat alapján - az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 1 (legfeljebb 2)
évben:

— fedezethiány miatt 30 napot meghaladó sorban állás volt, vagy,

— fizetési kötelezettségeinek rendben nem tett eleget.

Megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozójának az ajánlathoz csatolnia kell a Kbt. 66 § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető
pénzügyi intézményétől származó, valamennyi bankszámlájára vonatkozó, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem
régebbi keltezésű nyilatkozatot, az alábbi kötelezően előírt tartalommal:

— volt-e számláján az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított egy (legfeljebb kettő) évben fedezethiány miatt 30
napot meghaladó sorban állás,

— fizetési kötelezettségeinek rendben eleget tesz-e.

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok a DBR kivételével)megszerzésének feltételei:

A dokumentáció beszerzésének határideje 16.6.2011 (10:00).

IV.3.4) Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő: 16.6.2011 (10:00).

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 25.7.2011.

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

Dátum: 16.6.2011 (10:00).

VI.3) További információk:

1.) Az eredményhirdetés időpontja: 14.7.2011

2.) A szerződéskötés tervezett időpontja: 25.7.2011

További információk
Változások történtek a megfelelő pályázati dokumentációban.
Ajánlatkérő a jelen hirdetményben szereplő, megfelelő információkat a dokumentációban módoította, illetve a
dokumentáció részét képező Kiegészítő Műszaki leírását is módosította.


