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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:410475-2011:TEXT:HU:HTML

HU-Vácszentlászló: Szennyvízcsatorna építése
2011/S 252-410475
Vácszentlászló Agglomeráció - Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok Szennyvíz Elvezetés,
Zsámboki út 2/a., attn: Horváth László, MAGYARORSZÁG-2115Vácszentlászló.
Tel. +36 28485128. E-mail: polg.hiv.vacszentl@invitel.hu. Fax +36 28485143.
(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 21.10.2011, 2011/S 203-330040)

Tárgy:
CPV:45232400, 45232411, 45232423, 45233142, 45233220, 45317100
Szennyvízcsatorna építése.
Szennyvízcsővezeték építése.
Szennyvízszivattyú-állomás építése.
A következő helyett:
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje:
Az építési beruházás kezdete 3.2.2012. Az építési beruházás befejezése 30.11.2013.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/5. az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
együttesen nem rendelkeznek a teljesítéshez min.:
— 5 fő gépkocsivezetővel,
— 9 fő kotrógépkezelővel,
— 5 fő kisgépkezelővel,
— 6 fő víz-csőszerelő szakmunkással,
— 3 fő kőműves szakmunkással,
— 2 fő közép-vagy felsőfokú műszaki.
Végzettségű előkészítővel.
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok:
Dátum: 10.1.2012 (11:00).
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő: 10.1.2012 (11:00).
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 10.1.2012 (11:00).
VI.3) További információk:
VI.3).3. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 23.2.2012 (11:00).
VI.3).10. Cégszerűség és képviseleti jogok ellenőrzése: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá az ajánlattevő részére erőforrást
nyújtó szervezet tekintetében a cégszerűség és a képviseleti jogok ellenőrizhetősége érdekében az ajánlattételi határidőt
megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatot, az ajánlatot vagy annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró
cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)t, vagy a 2006. évi V. törvény szerinti aláírási mintáit, az ajánlat
meghatalmazott általi aláírása esetén a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő meghatalmazást.
Helyesen:
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II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje:
Az építési beruházás kezdete 30.3.2012. Az építési beruházás befejezése 30.11.2013.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/5. az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
együttesen nem rendelkeznek a teljesítéshez min.:
— 5 fő gépkocsivezetővel,
— 9 fő kotrógépkezelővel,
— 5 fő kisgépkezelővel,
— 3 fő kőműves szakmunkással,
— 2 fő közép-vagy felsőfokú műszaki.
Végzettségű előkészítővel.
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok:
Dátum: 30.1.2012 (11:00).
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő: 30.1.2012 (11:00).
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 30.1.2012 (11:00).
VI.3) További információk:
VI.3).3. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 19.3.2012 (11:00).
VI.3).10. Cégszerűség és képviseleti jogok ellenőrzése: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó
szervezet, valamint a Kbt. 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az alkalmasság igazolásához bevont 10 % alatti
alvállalkozó tekintetében a cégszerűség és a képviseleti jogok ellenőrizhetősége érdekében az ajánlattételi határidőt
megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatot. Csatolni kell továbbá az ajánlatot vagy annak részét képező bármely
nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)t, vagy a 2006. évi V. törvény szerinti aláírási mintáit,
továbbá meghatalmazott általi aláírás esetén a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő meghatalmazást.
További információk
Az ajánlatkérő a fentiek szerint módosította az ajánlati felhívás II.3), III.2.3), VI.3)10. pontját, valamint a hirdetményben
meghatározott határidőket.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívást korábban már két alkalommal módosította. Az első
módosító hirdetmény 9.11.2011-ben, 2011/S 215-349751 nyilvántartási szám alatt jelent meg az Európai Unió Hivatalos
Lapjában. A második módosító hirdetmény 10.12.2011-ben, 2011/S 238-383376 nyilvántartási szám alatt jelent meg az
Európai Unió Hivatalos Lapjában.
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