Postai küldeményforgalmi és egyetemes postai szolgáltatás tájékoztató a felhívás módosításáról
Közbeszerzési Értesítő száma:

Beszerzés tárgya:

Hirdetmény típusa:

2013/48
Vállalkozási szerződés a „Postai küldeményforgalmi
és postai egyetemes szolgáltatások”
megrendelésére A szerződések az ajánlatkérő
mindenkori igényei szerinti értékben és
gyakorisággal kerülnek megkötésre a
keretmegállapodás terhére. Ajánlatkérő a
keretmegállapodás hatálya alatt összesen nettó
36.000.000 Ft-ra becsüli annak értékét, amely
összegben a keretmegállapodás terhére szerződést
köt. A keretmegállapodás alapján kötendő
szerződések alatt a Kbt. 110. § (3) bekezdés a)
pontja szerinti közvetlen megrendelés értendő.
Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról,
módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ

Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:

2013.04.26.
6592/2013

Ajánlatkérő:

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

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

64110000-0;64112000-4;64115000-5;64121100-1;60161000-4;60411000-2;60421000-5

2013.04.30.

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY
RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL
I. szakasz: ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1075
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Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Günther Balázs
Telefon: +36 30 774 1087
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 1 235 1044
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal internetcíme (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Vállalkozási szerződés a „Postai küldeményforgalmi és postai egyetemes szolgáltatások”
megrendelésére
II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)
Vállalkozási szerződés a „Postai küldeményforgalmi és postai egyetemes szolgáltatások”
megrendelésére
A szerződések az ajánlatkérő mindenkori igényei szerinti értékben és gyakorisággal kerülnek
megkötésre a keretmegállapodás terhére. Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt összesen
nettó 36.000.000 Ft-ra becsüli annak értékét, amely összegben a keretmegállapodás terhére
szerződést köt.
A keretmegállapodás alapján kötendő szerződések alatt a Kbt. 110. § (3) bekezdés a) pontja szerinti
közvetlen megrendelés értendő.
II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:

64110000-0
64112000-4
64115000-5
64121100-1
60161000-4
60411000-2
60421000-5

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Adminisztratív információk
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Kiegészítő szójegyzék

III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett hirdetményben szereplő
információval egyezően)
III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó
információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel)
III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetmény:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 5720 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2013/04/12 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2013/04/15 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2013/04/30 (év/hó/nap )
(eljárást megindító hirdetmény esetén)
III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: (év/hó/nap ) (eljárást megindító
hirdetmény esetén)
-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) -------------------III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti ajánlattételi/részvételi határidő
meghosszabbításra? nem
(Igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határidő:
Dátum: (év/hó/nap ) Időpont:

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
IV.1) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról (adott esetben)
Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
IV.1.2) A hirdetmény visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)
IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben)
IV.2.1) Dátumok módosítása

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
A következő helyett
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
A következő időpont irányadó
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
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IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
III.2.1. pont
A következő helyett:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó
vagy alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet, aki esetében a Kbt. 56. § (1)
bekezdésben,
valamint a Kbt. 57.§ (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, aki esetében a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében
meghatározott feltételek fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód:
Részvételre jelentkezőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdésében és a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 12. §-ban foglaltak alapján szükséges a kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkoznia,
a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont
ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni és a szükséges
dokumentumot benyújtani.
Részvételre jelentkezőnek az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezet vonatkozásában a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a Kbt.
58. § (3)
bekezdése szerint.
A Kbt. 57. § (1) bekezdésben foglalt kizáró ok tekintetében az alvállalkozó és az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a részvételre jelentkezőnek választása
szerint - a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § a) vagy b) pontja szerint kell a
nyilatkozatot benyújtania.
A kizáró okok fenn nem állásáról az eljárást megindító felhívás feladását követő keltezésű
nyilatkozat csatolandó.
A nyilatkozatok tartalmára vonatkozóan a 310/2011 (XII. 23.) Korm.rendelet megfelelő
rendelkezései adnak részvételre jelentkező számára iránymutatást.
A következő irányadó:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó
vagy alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet, aki esetében a Kbt. 56. § (1)
bekezdésben,
valamint a Kbt. 57.§ (1) bekezdés b)-f) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, aki esetében a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében
meghatározott feltételek fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód:
Részvételre jelentkezőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdésében és a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 12. §-ban foglaltak alapján szükséges a kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkoznia,
a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont
ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni és a szükséges
dokumentumot benyújtani.
Részvételre jelentkezőnek az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában
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részt vevő más szervezet vonatkozásában a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a Kbt.
58. § (3)
bekezdése szerint.
A Kbt. 57.§ (1) bekezdés b)-f) pontjaiban foglalt kizáró ok tekintetében az alvállalkozó és az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a részvételre
jelentkezőnek – választása szerint - a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § a) vagy b)
pontja szerint kell a nyilatkozatot benyújtania.
A kizáró okok fenn nem állásáról az eljárást megindító felhívás feladását követő keltezésű
nyilatkozat csatolandó.
A nyilatkozatok tartalmára vonatkozóan a 310/2011 (XII. 23.) Korm.rendelet megfelelő
rendelkezései adnak részvételre jelentkező számára iránymutatást.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
---------------------------------[A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható]
-------------------------IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció: igen
IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg feltüntetésével) vagy nagyobb
terjedelmű módosítás esetén a módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):
A Kiegészítő irat II. fejezet (útmutató a megfelelő részvételi jelentkezéshez) 5.2.9. pontjában:
A következő helyett:
A Kbt. 57. § (1) bekezdése
A következő irányadó:
A Kbt. 57. § (1) bekezdés b)-f) pontja
A Kiegészítő irat III. fejezet (Iratminták) 10., 13. és 14. számú mellékletében:
A következő helyett:
A Kbt. 57. § (1) bekezdése
A következő irányadó:
A Kbt. 57. § (1) bekezdés b)-f) pontja
IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott
esetben):
Ajánlatkérő a kiegészítő iratot már megvásárolt részvételre jelentkezőknek elektronikus úton küldi
meg a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kiegészítő iratot. Azon gazdasági szereplők
akik még nem vették át a kiegészítő iratot az eljárást megindító felhívás az eljárást megindító
felhívás (KÉ 5720/2013) IV.3.3) és V.3.2.2) pontjaiban meghatározott módon és helyen vehetik át,
illetve kérhetik a megküldését.
IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):
Dátum: 2013/04/30 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
IV.3) Tájékoztatás az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbításáról (adott esetben)
IV.3.1) Dátumok változása

A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben
A következő helyett
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Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
A következő időpont irányadó
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:
IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)
IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2013/04/18 (év/hó/nap)

A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Rumbach Sebestyén u. 19-21. V. em. J509. iroda
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Beszerzés és Közbeszerzés
Címzett: dr. Papp Bernadett
Telefon: +36 30 7741193
E-mail: bernadett.papp@bkk.hu, kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36-1-235-1044
Internetcím (URL): www.bkk.hu
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