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HU-Budapest: Szerszámgépek

2009/S 206-295253

 
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Akácfa u.
15., Műszaki Igazgatóság Logisztikai Főosztály, dr. Tóth Péter, HU-1980 

Budapest. Tel.  +36 13226438. E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu. Fax  +36 13226438.

 
(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 15.8.2009, 2009/S 156-228182)

 
 
 
Tárgy:
CPV: 42600000, 24000000, 44500000, 18100000, 44400000.
Szerszámgépek.

Vegyipari termékek.

Szerszámok, zárak, kulcsok, pántok, rögzítők, lánc és rugók.
A következő helyett:

II.2.1) Teljes mennyiség:

Karbantartáshoz szükséges anyagok (műszaki vegyi anyagok, kötőelemek, kézi és elektromos és levegős szerszámok,
vágó és fúró felületmegmunkáló eszközök, és egyéb általános karbantartási anyagok).

A részletezést a nagy terjedelemre tekintettel az Ajánlati dokumentáció 1. számú melléklete tartalmazza.

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje:

Befejezés: 30.4.2012.

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Az Ajánlatkérő a hibás teljesítés esetére kötbérfizetési kötelezettséget ír elő.

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

A dokumentáció beszerzésének, vagy a dokumentumokba való betekintés iránt kérelem benyújtásának határideje:
29.9.2009 (10:00).

IV.3.4) Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő: 29.9.2009 (10:00).

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

Dátum: 29.9.2009 (10:00).

VI.3) További információk:

1. Az eredményhirdetés időpontja és helyszíne:

Dátum: 26.10.2009 (10:00).

Helyszín: BKV Zrt. MAGYARORSZÁG 1072 Budapest, Akácfa utca 15. 252-es iroda.

2. A szerződéskötés tervezett időpontja: 3.11.2009.

mailto:kozbeszerzes@bkv.hu
http://ted.europa.eu/udl?REQUEST=Seek-Deliver&LANGUAGE=hu&DOCID=228182-2009
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Helyesen:

II.2.1) Teljes mennyiség:

Karbantartáshoz szükséges anyagok (műszaki vegyi anyagok, kötőelemek, kézi és elektromos és levegős szerszámok,
vágó és fúró felületmegmunkáló eszközök, és egyéb általános karbantartási anyagok).

A részletezést a nagy terjedelemre tekintettel az Ajánlati dokumentáció 11. számú melléklete tartalmazza.

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje:

Az időtartam hónapokban: 36 hónap.

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Az Ajánlatkérő a hibás és a késedelmes teljesítés, valamint a teljesítés meghiúsulása esetére kötbérfizetési
kötelezettséget ír elő.

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

A dokumentáció beszerzésének, vagy a dokumentumokba való betekintés iránt kérelem benyújtásának határideje:
14.12.2009 (11:00).

IV.3.4) Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő: 14.12.2009 (11:00).

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

Dátum: 14.12.2009 (11:00).

VI.3) További információk:

1. Az eredményhirdetés időpontja és helyszíne:

Dátum: 8.1.2010 (10:00).

Helyszín: BKV Zrt. MAGYARORSZÁG 1072 Budapest, Akácfa utca 15. 252-es iroda.

2. A szerződéskötés tervezett időpontja: 19.1.2010.

További információk
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő nem tudta a kiegészítő tájékoztatást határidőben megadni, az eredeti hirdetményben
szereplő ajánlattételi határidő meghosszabbításra került 13.11.2009 11:00 órára, valamennyi dokumentációt átvevő
Ajánlattevő egyidejű értesítésével.
Az ajánlattételi határidő ezt követően ismét meghosszabbításra került 27.10.2009 11:00 órára, az Európai Unió Hivatalos
lapjában 2009/S 198-283642 számon megjelent hirdetmény által, mivel az eljárás eredményessége érdekében az ajánlati
dokumentáció átfogó módosítása vált szükségessé, amelyhez a szükséges belső egyeztetések a korábban megjelölt
határidőig nem zárultak le.
A jelen hirdetmény szerinti ajánlattételi határidő hosszabbítás pedig azért szükséges, mert Ajánlatkérő módosította az
ajánlati dokumentációt. Ajánlattevők a módosított ajánlati dokumentációt az eredeti hirdetmény VI.3)4. pontja szerint
vehetik át. A módosított ajánlati dokumentációért nem kell fizetni.
Azokra az eredeti hirdetmény és dokumentáció alapján feltett kiegészítő kérdésekre, melyekre a módosított ajánlati
dokumentáció nem tartalmaz választ, Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás alkalmával ad választ.


