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Budapest 3-as villamos vonalának felújítása a Mexikói út és Gubacsi
út között (KÖZOP-5.5.0-09-2010-0025) vállalkozási szerződés
keretén belül - ajánlati felhíás módosítása

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/59

Beszerzés tárgya:

Budapest 3-as villamos vonalának felújítása a
Mexikói út és Gubacsi út között
(KÖZOP-5.5.0-09-2010-0025) vállalkozási
szerződés keretén belül II.2.1) Teljes mennyiség
(valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót
beleértve, adott esetben) Közúti vasúti pálya
felújítása és a megállóhelyek átépítése, a
felsővezeték hálózat újjáépítése, vontatási földkábel
hálózat bővítése és a vonalat tápláló áramátalakítók
felújítása a jelenlegi nyomvonalon. Járulékos jelző-
és biztosítóberendezési, távközlési, víztelenítési,
közműépítési, útépítési, forgalomtechnikai felújítási
és/vagy építési munkák és kiegészítő mérnöki
tervezési feladatok elvégzése. A Mexikói út és a
Gubacsi út között vonalszakasz főbb adatai: •
földmű tükör készítése: 38 600 m², • Vignol
rendszerű vágány szabályozása: 3 250 vm, • Vignol
rendszerű vágány építése: 2 700 vm, • Bebetonozott
talpfás építése: 420 vm, • RAFS vágány építése: 5
990 vm, • kitérő építése: 15 csoport, • átszelés
építése: 10 csoport, • megállóhelyek száma: 34 db, •
áramátalakító állomás felújítása 6 db, • 1×1000
mm2 Al keresztmetszetű egyenáramú vontatási
kábel fektetése: 110 600 m, • 1 x 240 mm2 Cu
keresztmetszetű, egyenáramú vezeték létesítése: 4
750 m, • villamos munkavezeték felszerelése: 22
500 fm, • különböző típusú felsővezeték tartó
oszlopok állítása: 320 db, • váltóállítás: 6 db, •
váltóállítás felújítása: 3db, • váltófűtés: 36 db, •
végállomási jelzőberendezés: 1 db, • részleges
peronlefedés egyedi építménnyel: 3 helyszín, •
egyedi, teljes peronlefedés: 1 db, • építendő
útburkolat: 6100 m², • építendő járdaburkolat: 6000
m², • útpálya szőnyegezés: 4600 m², • facsemete
ültetése: 33 db, • cserje ültetése: 12050 db. A
részleteket az Ajánlatkérési Dokumentáció
tartalmazza. (adott esetben, csak számokkal)

Hirdetmény típusa:
További információ, befejezetlen eljárás vagy
korrigendum/EU/2011.12.30 EUHL
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Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2013.05.22.
Iktatószám: 7893/2013
CPV Kód: 45234126-5;45233120-6;45210000-2;45231400-9;45316200-7;45316212-4;45234113-1;45221250-9;45234128-9;45234160-5;71500000-3;71540000-5;77300000-3;71320000-7

Ajánlatkérő:
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:

Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá
tartozó szerződések esetében)

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

EURÓPAI UNIÓ

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax:
(352) 29 29 42 670

E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY,

BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY

KORRIGENDUM

Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az eredeti ajánlati
felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását eredményezi, az egyenlő bánásmód
elvének, valamint a beszerzés

versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg kitűzött határidők
módosítására.

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15389

Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1075

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok): Gyene Tímea

Címzett: Gyene Tímea

Telefon: +36 307741089

E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu, timea.gyene@bkk.hu

Fax: +36 12351044

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu

A felhasználói oldal címe (URL):
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I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA

Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében) x

Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben – „Egyes ágazatok”)  

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

Budapest 3-as villamos vonalának felújítása a Mexikói út és Gubacsi út között
(KÖZOP-5.5.0-09-2010-0025) vállalkozási szerződés keretén belül

II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége

(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

Budapest 3-as villamos vonalának felújítása a Mexikói út és Gubacsi út között 
(KÖZOP-5.5.0-09-2010-0025) vállalkozási szerződés keretén belül 
II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) 
Közúti vasúti pálya felújítása és a megállóhelyek átépítése, a felsővezeték hálózat újjáépítése, 
vontatási földkábel hálózat bővítése és a vonalat tápláló áramátalakítók felújítása a jelenlegi 
nyomvonalon. Járulékos jelző- és biztosítóberendezési, távközlési, víztelenítési, közműépítési, 
útépítési, forgalomtechnikai felújítási és/vagy építési munkák és kiegészítő mérnöki tervezési 
feladatok elvégzése. 
A Mexikói út és a Gubacsi út között vonalszakasz főbb adatai: 
• földmű tükör készítése: 38 600 m², 
• Vignol rendszerű vágány szabályozása: 3 250 vm, 
• Vignol rendszerű vágány építése: 2 700 vm, 
• Bebetonozott talpfás építése: 420 vm, 
• RAFS vágány építése: 5 990 vm, 
• kitérő építése: 15 csoport, 
• átszelés építése: 10 csoport, 
• megállóhelyek száma: 34 db, 
• áramátalakító állomás felújítása 6 db, 
• 1×1000 mm2 Al keresztmetszetű egyenáramú vontatási kábel fektetése: 110 600 m, 
• 1 x 240 mm2 Cu keresztmetszetű, egyenáramú vezeték létesítése: 4 750 m, 
• villamos munkavezeték felszerelése: 22 500 fm, 
• különböző típusú felsővezeték tartó oszlopok állítása: 320 db, 
• váltóállítás: 6 db, 
• váltóállítás felújítása: 3db, 
• váltófűtés: 36 db, 
• végállomási jelzőberendezés: 1 db, 
• részleges peronlefedés egyedi építménnyel: 3 helyszín, 
• egyedi, teljes peronlefedés: 1 db, 
• építendő útburkolat: 6100 m², 
• építendő járdaburkolat: 6000 m², 
• útpálya szőnyegezés: 4600 m²,
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• facsemete ültetése: 33 db, 
• cserje ültetése: 12050 db. 
A részleteket az Ajánlatkérési Dokumentáció tartalmazza. 
(adott esetben, csak számokkal)

II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő információnak
megfelelően)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234126-5
További tárgyak: 45233120-6

45210000-2
45231400-9
45316200-7
45316212-4
45234113-1
45221250-9
45234128-9
45234160-5
71500000-3
71540000-5
77300000-3
71320000-7

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

x Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

 Tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

 Versenypárbeszéd

IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben szereplő
információnak

megfelelően, adott esetben)

IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény esetén (ha ismert)

Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP  

OJS eSender x

Bejelentkezés:

Hirdetmény hivatkozási száma: 2013 - 4644 (év és a dokumentum száma)

IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben)

Hirdetmény száma a HL-ben: 2013 /S 063 - 105200 2013/03/29 (nap/hónap/év)
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IV.2.4) Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja: 2013/03/27 (nap/hónap/év)

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire
szükség van)

Befejezetlen eljárás   Javítás x További információ x

VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki
annyi kockát, amennyire szükség van)

 A közbeszerzési eljárást megszüntették.

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

 Nem került sor szerződés odaítélésére.

 Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik.

VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó, illetve megadandó
szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó
szakaszára & és a bekezdés számára)

VI.3.1) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása

x

A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak.

 

Mindkettő

 

VI.3.2) Az eredeti hirdetményben

x

A megfelelő pályázati dokumentációban

(a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)

 

Mindkettőben

(a további

információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)

 

VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben)

A szöveg módosítandó része:

A következő helyett:

Helyesen:

 

II.1.2

Kivitelezés

Tervezés és Kivitelezés
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III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
A kifizetések pénzneme: Forint (HUF).
Az ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítése esetén az
Ajánlatkérő a Kbt. 130. § (3) bekezdése, valamint a 306/ 2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §
(1) bekezdése szerint teljesít, figyelembe véve a 281/2006. (XII.23.) Korm. rendeletet.
Felhívjuk szíves figyelmüket, a szállítói finanszírozásra, továbbá ebből eredően a 4/2011.
(I.28) Korm. rendelet 57. §-ának rendelkezéseire, továbbá a 386/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet 77. §-ára.
A teljesítési igazolást ajánlatkérő a Kbt. 130. § (1) – (3) bekezdése szerint állítja ki.
Az ajánlatkérő egy előleg-, hét részszámla és egy végszámla benyújtására biztosít
lehetőséget. Az ajánlatkérő a további feltételeket a 306/2011. Korm. rendelet 13. -14. §(1)
bekezdése és az ajánlatkérési dokumentációban részletezettek szerint határozza meg.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
A szerződés a szerződéses áron felül 5% tartalékkeretet tartalmaz.

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
A kifizetések pénzneme: Forint (HUF).
Az ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítése esetén az
Ajánlatkérő a Kbt. 130. § (3) bekezdése, valamint a 306/ 2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §
(1) bekezdése szerint teljesít, figyelembe véve a 281/2006. (XII.23.) Korm. rendeletet.
Felhívjuk szíves figyelmüket, a szállítói finanszírozásra, továbbá ebből eredően a 4/2011.
(I.28) Korm. rendelet 57. §-ának rendelkezéseire, továbbá a 386/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet 77. §-ára.
A teljesítési igazolást ajánlatkérő a Kbt. 130. § (1) – (3) bekezdése szerint állítja ki.
Az ajánlatkérő egy előleg-, tizenegy részszámla és egy végszámla benyújtására biztosít
lehetőséget. Az ajánlatkérő a további feltételeket a 306/2011. Korm. rendelet 13. -14. §(1)
bekezdése és az ajánlatkérési dokumentációban részletezettek szerint határozza meg.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
A szerződés a szerződéses áron felül 5% tartalékkeretet tartalmaz.

VI.3)

12. Ajánlatkérő a Kbt. 59. §-a alapján 60.000.000,- Ft összegű ajánlati biztosíték nyújtását írja 
elő. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg – azaz az 
ajánlattételi határidő lejártáig – kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Az ajánlati 
biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték a 
Kbt. 59. § (2) bekezdése szerint nyújtható. Fizetési számlára történő befizetés esetében a BKK 
11794008-20539618 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, 
feltüntetve a befizetés jogcímét („ajánlati biztosíték V3- kivitelezés”). 
Az ajánlati biztosíték teljesíthető emellett, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok 
egyikén:
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– feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgaranciával; 
– biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó
kötelezvénnyel. 
Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása: 
– átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat, egyszerű
másolat) becsatolásával; 
– bankgarancia szerződéssel való teljesítés esetén a bankgarancia szerződés eredeti
példányával, 
– biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példányával. 
A bankgaranciáról szóló igazolást vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt az
ajánlattevő befűzés nélkül köteles az ajánlat eredeti példányához zárt borítékban/
csomagolásban csatolni. 
Amennyiben a teljesítési biztosíték nem átutalás útján kerül biztosításra, úgy a
bankgaranciának, illetve a biztosítási szerződésnek vagy kötelezvénynek a Kbt-ben, valamint
a dokumentációban előírt követelményeknek kell megfelelnie.

12. Ajánlatkérő a Kbt. 59. §-a alapján 60.000.000,- Ft összegű ajánlati biztosíték nyújtását írja
elő. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg – azaz az
ajánlattételi határidő lejártáig – kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Az ajánlati
biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték a
Kbt. 59. § (2) bekezdése szerint nyújtható. Fizetési számlára történő befizetés esetében a BKK
11794008-20539618 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni,
feltüntetve a befizetés jogcímét („ajánlati biztosíték V3- kivitelezés”).
Az ajánlati biztosíték teljesíthető emellett, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok
egyikén:
– feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgaranciával;
– biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó
kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:
– átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat, egyszerű
másolat) becsatolásával;
– bankgarancia szerződéssel való teljesítés esetén a bankgarancia szerződés eredeti
példányával,
– biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példányával.
A bankgaranciáról szóló igazolást vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt az
ajánlattevő befűzés nélkül köteles az ajánlat eredeti példányához zárt borítékban/
csomagolásban csatolni.
Amennyiben a ajánlati biztosíték nem átutalás útján kerül biztosításra, úgy a
bankgaranciának, illetve a biztosítási szerződésnek vagy kötelezvénynek a Kbt-ben, valamint
a dokumentációban előírt követelményeknek kell megfelelnie.

VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben)

A módosítandó adatok:

A következő helyett:

Helyesen:
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IV.3.3)

2013/05/14 (nap/hónap/év)

10 : 00 (időpont )

2013/06/18 (nap/hónap/év)

10 : 00 (időpont )

IV.3.4)

2013/05/14 (nap/hónap/év)

10 : 00 (időpont )

2013/06/18 (nap/hónap/év)

10 : 00 (időpont )

IV.3.8)

2013/05/14 (nap/hónap/év)

10 : 00 (időpont )

2013/06/18 (nap/hónap/év)

10 : 00 (időpont )

VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben)

 

A módosítandó szövegrész (adott esetben)

Hivatalos név:

Postai cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím(ek) (adott esetben)

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben)

A beírandó szöveg helye:

A beírandó szöveg:

 



9

VI.3)27.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az eljárás során kiadott bázisütemterv ( tervezői organizációs
ütemterv)tájékoztató jellegű, nyertes Ajánlattevő feladata, hogy szerződéskötést követően
aktualizálja az Ajánlatkérő által megadott paraméterek (a szerződésben szereplő 510 nap
átfutási idő, mérföldkövek/kötbérterhes határidők és a véghatáridő)figyelembevételével

VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

IV. Fejezet
Műszaki leírás és árazatlan költségvetés
V. Fejezet
Szerződéstervezet és mellékletei

VI.5) A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2013/05/17 (nap/hónap/év)
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