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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237838-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Közúti aluljáró
2017/S 118-237838

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 101-202587)

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

MÁV – Magyar Államvasutak Zrt.
AK15784
Könyves Kálmán krt. 54–60.
Budapest
1087
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csótó Emese
Telefon:  +36 306249351
E-mail: csoto.emese@mav.hu 
Fax:  +36 15117526
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mav.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Kisvárda állomás utazási színvonal javítás II. ütem.

II.1.2) Fő CPV-kód
45221211

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

II.1.4) Rövid meghatározás:
Kisvárda állomás utazási színvonal javítás II. ütem.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

20/06/2017

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 101-202587

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202587-2017:TEXT:HU:HTML
mailto:csoto.emese@mav.hu
http://www.mavcsoport.hu
http://www.mav.hu
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202587-2017:TEXT:HU:HTML
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VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.1.2
A módosítandó szöveg helye: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
A következő helyett:
P.1.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) (c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a – közbeszerzés tárgyából származó –
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatával igazolhatja.
Közbeszerzés tárgya: gyalogos aluljáró és/vagy vasúti vágányok építése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző 3,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (gyalogos aluljáró és/vagy vasúti vágányok
építése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem érte el összesen a nettó 1 500 000
000 HUF értéket.
Helyesen:
P/1 A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) (c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a – közbeszerzés tárgyából származó –
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatával igazolhatja.
Közbeszerzés tárgya: gyalogos aluljáró és/vagy vasúti vágányok építése és/vagy felsővezeték építése és/vagy
vasúti jelzések szerelése és/vagy távközlési berendezések szerelése
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben a jelen
felhívás feladásának napját megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából
(gyalogos aluljáró és/vagy vasúti vágányok és/vagy felsővezeték építése és/vagy vasúti jelzések szerelése és/
vagy távközlési berendezések szerelése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem érte
el összesen a nettó 1 500 000 000 HUF értéket.
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
A következő helyett:
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
(...)
M1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) a) pontjában foglaltak értelmében az eljárást megindító
felhívás feladásának napjától visszafelé számított nyolc év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti,
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített építési beruházások – a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 22. § (3) bekezdéseiben foglaltak szerinti – igazolással történő alátámasztása.
(...)
Helyesen:
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
(...)
M1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) a) pontjában foglaltak értelmében az eljárást megindító
felhívás feladásának napjától visszafelé számított nyolc év legjelentősebb, az alkalmassági feltételek közti
tárgyban előírt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített építési beruházások – a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdéseiben foglaltak szerinti – igazolással történő alátámasztása.
(...)
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Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 28/06/2017
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 06/07/2017
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.3
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének becsült dátuma
A következő helyett:
Dátum: 20/07/2017
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 28/07/2017
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
18.Részekre bontás: hatidőre és jó minőségben tört mvégzés,a feleleősségikörök,egyes szakágak
gar.vállalásainak egymástól történő elhat. és feltételeinek meghat. nagy körültekintetést és a telj munkára való
egységes rálátást kíván.
RJbontás: 28.6.2017. 10:00 óra, 1087 Bp, KönyvesK.krt. 54-60. 350.tárgyaló.
Helyesen:
18. Részekre bontás: hatidőre és jó minőségben tört mvégzés, a feleleősségikörök,egyes szakágakgar.
vállalásainak egymástól történő elhat. és feltételeinek meghat. nagy körültekintetést és a telj munkára
valóegységes rálátást kíván.
RJbontás: 6.7.2017. 10:00 óra, 1087 Bp., KönyvesK. krt. 54–60. 350. tárgyaló.

VII.2) További információk:
Ajánlatkérő tájékoztatja Gazdasági szereplőket, hogy a Közbeszerzési Dokumentumok (többek közt a III. kötet
és az átalakítási engedély) is módosításra kerültek.
A módosított Közbeszerzési Dokumentumok kotlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és térítésmentesen
elérhetőek az alábbi címen:
https://mavcsoport.hu

https://mavcsoport.hu

