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HU-Budapest: Villamospálya építése
2012/S 32-050735

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, 23.12.2011, 2011/S 247-402043)

 
Tárgy:
CPV:45234126
Villamospálya építése.
A következő helyett:

II.2.1) Teljes mennyiség:
A BKV Zrt. 62-69-es villamos vonalán nagypaneles vonalszakasz átépítése az alábbi mennyiségekkel:
— a bal vágány 21+78-24+42 szelvényei között nagypaneles, tömbsínes vágány átépítése - 264 vm,
— a jobb vágány 22+62-24+42 szelvényei között nagypaneles, tömbsínes vágány átépítése - 180 vm,
— a járulékos felsővezeték és áram visszavezető-kábel bontási és építési munkák a Beruházási diszpozíció szerint.
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje:
Befejezés 30.4.2012.
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének határideje: 6.2.2012 (11:00).
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 6.2.2012 (11:00).
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 6.2.2012 (11:00).
Hely: BKV Zrt. MAGYARORSZÁG, 1072 Budapest, Akácfa utca 15. 252-es szoba.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen.
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) További információk:
1. Az eredményhirdetés időpontja és helyszíne:
Dátum: 6.3.2012 (11:00).
2. A szerződéskötés tervezett időpontja: 16.3.2012.
10. A II. 3.) pontban meghatározott teljesítési határidőn belül a kivitelezéshez Ajánlatkérő 2012. március 30-án
üzemzárástól 2012. április 6-án üzem kezdetig teljes vágányzárat biztosít. A vágányzár végén a pályát vissza kell adni a
villamos forgalomnak.
Helyesen:

II.2.1) Teljes mennyiség:
A BKV Zrt. 62-69-es villamos vonalán nagypaneles vonalszakasz átépítése az alábbi mennyiségekkel:
— a bal vágány 21+78-24+42 szelvényei között nagypaneles, tömbsínes vágány átépítése - 264 vm,
— a jobb vágány 22+38-24+42 szelvényei között nagypaneles, tömbsínes vágány átépítése - 204 vm,
— a járulékos felsővezeték és áram visszavezető-kábel bontási és építési munkák a Beruházási diszpozíció szerint.
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II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje:
Befejezés 30.9.2012.
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének határideje: 6.3.2012 (10:00).
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 6.3.2012 (10:00).
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 6.3.2012 (10:00).
Hely (adott esetben): BKV Zrt. MAGYARORSZÁG, 1072 Budapest, Akácfa utca 15. 252-es szoba.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen.
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) További információk:
1. Az eredményhirdetés időpontja és helyszíne:
Dátum: 5.4.2012 (14:00).
2. A szerződéskötés tervezett időpontja: 16.4.2012.
10. A II. 3.) pontban meghatározott teljesítési határidőn belül a kivitelezéshez Ajánlatkérő 7 naptári nap folyamatos teljes
vágányzárat biztosít. A vágányzár végén a pályát vissza kell adni a villamos forgalomnak.
További információk
Változások történtek a megfelelő pályázati dokumentációban.
Változások történtek az ajánlati dokumentációban.
Ajánlatkérő a korrigendumban meghatározott módosításokat az ajánlati dokumentációban is megfelelően átvezette, ezen
felül módosította a műszaki leírást.
Ajánlatkérő vitarendezés során az ajánlattételi határidőt meghosszabbította.


