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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:382097-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Mérnöki és építési munkák
2010/S 250-382097
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Akácfa u.
15., attn: Klados Gusztáv projektigazgató, MAGYARORSZÁG-1980Budapest.
Tel. +36 14113050. E-mail: info@metro4.hu. Fax +36 14113052.
(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 16.9.2010, 2010/S 180-275034)

Tárgy:
CPV:45220000, 45221000, 45233120, 45234113, 45232410, 45231300, 45231220, 45223000, 45212314, 71200000,
77300000
Mérnöki és építési munkák.
Hidak, alagutak, aknák és aluljárók tervezése és építése.
Közút építése.
A következő helyett:
II.2.1) Teljes mennyiség:
Útépítés, forgalomtechnika:
A Baross téren a jelenlegi aluljáró területén, a Rákóczi úti torkolattól kezdődően, illetve a térhez forgalomtechnikailag
szervesen kapcsolódó Hernád utcában és Bethlen Gábor utcában, továbbá a Thököly úton (Baross tér-Hernád utca
közötti szakaszon) út és járdaszerkezet elbontása. Ugyanezen a területen a végleges állapot kialakítása. Becsült
mennyiség, út: 15 000 m², járda és térburkolat: 13 000 m², továbbá a Thököly út a Bethlen G. utca -Hernád utca közötti
szakaszon a homlokzati sík és a déli útszegély közötti területen a kopóréteg beépítése.
Közműépítési munkák:
— Gázellátás.
A tervezési területen belül érintett gázvezetékek szükség szerinti kb. 12 m kiváltása a járulékos munkákkal és
szerelvényekkel együtt, majd a szolgáltatónak való átadása.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
c)
A helyszíni építési munkákat közvetlenül irányító, szakirányú végzettséggel rendelkező szakági építésvezetőknek a
244/2006. Korm. rendelet szerinti "Felelős Műszaki Vezetői jogosultsággal (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti
jogosultsággal) kell rendelkezniük az alább részletezettek szerint":
Építésvezető gépészet: MV-É/ÉG.
Építésvezető belső elektromos munkák: MV-VI/B(minimum).
Építésvezető elektromos hálózat: MV-VV/A.
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IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok a DBR kivételével)megszerzésének feltételei:
A dokumentáció beszerzésének határideje: 8.11.2010 (10:00).
IV.3.4) Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő: 8.11.2010 (10:00).
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 8.11.2010 (10:00).
VI.3) További információk:
8. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 7.1.2011 (10:00).
Helyesen:
II.2.1) Teljes mennyiség:
Útépítés, forgalomtechnika.
A Baross téren a jelenlegi aluljáró területén, a Rákóczi úti torkolattól kezdődően, illetve a térhez forgalomtechnikailag
szervesen kapcsolódó Hernád utcában és Bethlen Gábor utcában, továbbá a Thököly úton (Baross tér-Hernád utca
közötti szakaszon) út és járdaszerkezet elbontása. Ugyanezen a területen a végleges állapot kialakítása. Becsült
mennyiség, út: 15 000 m², aszfalt járda 3 300 m², kő és beton elemes térburkolat: 18 700 m², továbbá a Thököly útnak
a Bethlen G. utca - Verseny utca közötti szakaszán az északi útszegélytől a Co-06/C szerződés keretében megépült
kopóréteget az egységes burkolat érdekében le kell marni, majd egységes felületet képezve a csatlakozó szakaszokkal új
kopóréteget kell építeni, melynek becsült mennyisége 4 000 m².
Közműépítési munkák:
— Gázellátás.
A tervezési területen belül a Kepesi úton 12 m, a Baross téren 195 m gázvezetékek kiváltása a járulékos munkákkal és
szerelvényekkel együtt, majd a szolgáltatónak való átadása.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
c)
A helyszíni építési munkákat közvetlenül irányító, szakirányú végzettséggel rendelkező szakági építésvezetőknek a
244/2006. Korm. rendelet szerinti "Felelős Műszaki Vezetői jogosultsággal (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti
jogosultsággal) kell rendelkezniük az alább részletezettek szerint":
Építésvezető gépészet: MV-Ép/ÉG.
Építésvezető külső elektromos munkák MV-VI/A.
Építésvezető belső elektromos munkák: MV-Ép/ÉV.
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok a DBR kivételével)megszerzésének feltételei:
A dokumentáció beszerzésének határideje: 10.2.2011 (10:00).
IV.3.4) Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő: 10.2.2011 (10:00).
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 10.2.2011 (10:00).
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VI.3) További információk:
8. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 11.4.2011 (10:00).
További információk
Változások történtek a megfelelő pályázati dokumentációban.
A jelen hirdetmény célja a TED-en 16.9.2010-ben, 2010/S 180-275034 számon, míg a Közbeszerzési Értesítőben
20.9.2010-ben, 27125/2010 számon megjelent Ajánlati Felhívással indult azon közbeszerzési eljárás Ajánlati
Felhívásának és Ajánlatkérési Dokumentációjának - a Kbt. 76. § (1) bekezdés szerinti - helyesbítése, illetve módosítása,
melyben az eredeti, 8.11.2010-ben meghatározott Ajánlattételi Határidőnek a Kbt. 75. § (1) bekezdése alapján,
23.12.2010 napjára történt meghosszabbításáról szóló hirdetmény a TED-en 29.10.2010-ben, 2010/S 211-321874
számon, míg a Közbeszerzési Értesítőben 1.11.20101-ben, KÉ-31802/2010 számon jelent meg.
Az Ajánlati Felhívás és az Ajánlatkérési Dokumentáció módosításának indokolása:
A közbeszerzési eljárás során az Ajánlattevők által feltett kérdések alapján szükségessé vált a kiadott Tendertervek
kiegészítése, továbbá az Ajánlatkérési dokumentáció 1.,2., és 3.1 köteteinek jelen hirdetményben foglaltak szerinti
módosítása a Kbt. 76.§ (1) bekezdése szerint.
Ajánlatkérő a meglévő aluljáró helyiségek megtekintésére helyszíni bejárást és konzultációt tart. A helyszíni bejárás és
konzultáció időpontja: 20.1.2011 (14:00). Találkozó: a Baross téri új gyalogos aluljáróban, a 2-es metró 2. kijárata előtt.
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