Villamos energia kiépítés [ED]/2012. - eljárást megindító felhívás 1.
számú módosítása
Közbeszerzési Értesítő száma:

Beszerzés tárgya:

Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

2012/149
Vállalkozási keretszerződés. Nyertes Ajánlattevő
feladata – valamennyi rész tekintetében –
Magyarország területén a „B” melléklet 5. pontjában
meghatározott helyszíneken az elektronikus
díjszedési rendszer [ED] működéséhez szükséges
mérőpontok (díjellenőrző kapuk) villamos energia
ellátásának megoldása földkábelek lefektetésével;
szabványos, az áramszolgáltató által jóváhagyott
mérési hely kialakításával és adott esetben
kábelkeresztmetszet váltó földkábel elosztó
szekrény továbbá elektromos kapcsoló szekrény
kihelyezésével (villamos elosztóhálózat építése).
Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról,
módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
2012.12.24.
20154/2012
45000000-7
Állami Autópálya Kezelő Zrt.

2013.01.04.

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: Állami Autópálya Kezelő Zrt.
Postai cím: Váci út 45/B.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
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Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Kulcsár Szilárd, H-1134 Budapest, Váci út 45/B., Logisztikai Igazgatóság
(Közbeszerzés), V. emelet, 508. iroda (Postacím: 1380 Budapest, Pf: 1170.)
Telefon: +36 14368202
E-mail: Kulcsar.Szilard@autopalya.hu
Fax: +36 14368370
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.autopalya.hu
A felhasználói oldal internetcíme (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
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)
Villamos energia kiépítés [ED]/2012.
II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)
Vállalkozási keretszerződés. Nyertes Ajánlattevő feladata – valamennyi rész tekintetében –
Magyarország területén a „B” melléklet 5. pontjában meghatározott helyszíneken az elektronikus
díjszedési rendszer [ED] működéséhez szükséges mérőpontok (díjellenőrző kapuk) villamos
energia ellátásának megoldása földkábelek lefektetésével; szabványos, az áramszolgáltató által
jóváhagyott mérési hely kialakításával és adott esetben kábelkeresztmetszet váltó földkábel
elosztó szekrény továbbá elektromos kapcsoló szekrény kihelyezésével (villamos elosztóhálózat
építése).
II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
45000000-7

Kiegészítő szójegyzék

További
tárgyak:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Adminisztratív információk
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: 19479 / 2012 (KÉ-szám/évszám)
2

A hirdetmény feladásának dátuma: 2012/12/11 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2012/12/14 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2013/01/04 (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
IV.3.3.
A következő helyett
Dátum: 2013/01/04 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2013/01/07 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.4.
A következő helyett
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Dátum: 2013/01/04 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2013/01/07 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.8.
A következő helyett
Dátum: 2013/01/04 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2013/01/07 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
III.2.3.
A következő helyett:
M/3 részenként a 15. § (2) bekezdésének e) pontja szerint a teljesítésbe bevonni kívánt FAM
szerelők (szakemberek) megnevezését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatát, továbbá a
nyilatkozatban meg kell jelölni, hogy az alkalmasság igazolására megnevezett személy
jelentkező munkavállalója-e vagy sem.
A fenti szakemberek (M/3) tekintetében a képzettséget igazoló okiratot is szükséges csatolni.
A következő irányadó:
M/3 a 15. § (2) bekezdésének e) pontja szerint a teljesítésbe bevonni kívánt FAM szerelők
(szakemberek) megnevezését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatát, továbbá a
nyilatkozatban meg kell jelölni, hogy az alkalmasság igazolására megnevezett személy
jelentkező munkavállalója-e vagy sem.
A fenti szakemberek (M/3) tekintetében a képzettséget igazoló okiratot is szükséges csatolni.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
III.2.3.
A következő helyett:
M/3 nem rendelkezik részenként legalább 2 fő szakemberrel,
- melyek közül legalább 2 fő rendelkezik kisfeszültségű FAM kábelszerelő és
- melyek közül legalább 1 fő rendelkezik kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő
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képzettséggel.
Jelentkezőnek az M/3. pont szerinti alkalmassági követelményt – több részre történő
jelentkezés esetén – részenként szükséges igazolni, azaz az egyik rész tekintetében
bemutatott szakemberrel egy másik rész tekintetében nem igazolható az alkalmasság.
A következő irányadó:
M/3 nem rendelkezik legalább 2 fő szakemberrel,
- melyek közül legalább 2 fő rendelkezik kisfeszültségű FAM kábelszerelő és
- melyek közül legalább 1 fő rendelkezik kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő
képzettséggel.
Jelentkezőnek az M/3. pont szerinti alkalmassági követelményt – több részre történő
jelentkezés esetén is – elegendő egyszeresen igazolni, azaz az egyik rész tekintetében
bemutatott szakemberrel egy másik rész tekintetében is igazolható az alkalmasság.
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):
Dokumentáció I. Fejezet 4. és 6. pont, II. Fejezet 6.11. pont, V. Fejezet M/3. pont szerinti
nyilatkozatminta.
IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott
esetben):
Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy a Dokumentációt a jelen eljárást
megindító felhívást módosító hirdetménnyel módosított részei tekintetében módosítja, mely
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Dokumentációt ajánlatkérő térítésmentesen bocsátja
részvételre jelentkezők rendelkezésére.
IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):
Dátum: 2013/01/07 (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
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
A következő időpont irányadó
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:
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IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)
IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2012/12/19 (év/hó/nap)

A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
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