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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:391624-2019:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Távfűtés-fővezeték építése
2019/S 158-391624

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2019/S 142-350525)

Legal Basis:
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
AK02431
Kalotaszeg utca 31.
Budapest
1116
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berei Norbert
Telefon:  +36 17006570
E-mail: kozbeszerzes@fotav.hu 
Fax:  +36 14636538
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fotav.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.fotav.hu

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

II.1.1) Elnevezés:
Előminősítési rendszer keretében vállalkozási szerződés távhővezetéki tervezési-, engedélyezési-, valamint
építési munkák tárgyában a szükséges anyagok biztosításával

II.1.2) Fő CPV-kód
45232140

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

II.1.4) Rövid meghatározás:
A FŐTÁV Zrt. üzemeltetési tevékenységi körébe tartozó hálózatokon, távhővezetéki beruházások körében
gerinc és bekötővezetékek építésének, átépítésének, felújításának tervezési, engedélyezési, továbbá a
hálózathoz tartozó aknák, műtárgyak építésének, átépítésének és felújításának tervezési, engedélyezési,
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valamint kivitelezési munkái a szükséges anyagok biztosításával, mindösszesen legalább 46259 nyfm
(tervezés) és 55869 nyfm (kivitelezés) hosszúságban. DN25 120 DN32 235 DN40 305 DN50 340 DN65 245
DN80 202 DN100 90 DN125 165 DN150 245 DN200 1345 DN250 830 DN300 6615 DN400 10582 DN500 3830
DN600 12535 DN700 7520 DN800 9985 DN1000 680

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

14/08/2019

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 142-350525

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.1.9
A módosítandó szöveg helye: 6/B pont
A következő helyett:
6B.K-nek rendelk. kell a telj-be bevonni kív. szakekel, akik min alábbi (ill egyené-ű) szakképz-gel, szakkép-sel,
ill min az alábbi (ill egyené-ű) szakmai tap-tal rendelkeznek: - MSZ EN ISO 9606-1:2014 (v. egyené-ű, de nem
vállalati belső min. szerint) szabv. szerinti érv., megfelelő minel rendelk. min 2 fő heg-vel az alábbiak szerint: o
Heg.elj.: 111, Term. típ: T, Kötés típ/varratf.: BW(tompa)/ V-varrat, Alapa.csop: 1.1, (v. arra a von-ó szabv szer.
érv. any.cs) Heg. hozaga.csop: FM1 (v. arra a von-ó szabv szer. érv. hozaga.csop), Heg. hozaga: C, Heg. poz.:
PJ, PC és/v. J-L045 o Heg.i elj.: 141, Term. típ: T, Kötés típ/varratf.: BW(tompa)/V-varrat, Alapa.csop: 1.1 (v. arra
a von-ó szabv szer. érv. any.cs), Heg. hozaga.csop: FM1 (v. arra a von-ó szabv szer. érv. hozaga.csop), Heg.
hozaga: S, Hegesztési poz.:PH, PC és/v. H-L045 Méret: Fenti 2 elj-nak le kell fedni a köv. tartományt >DN20, t
2,6 mm (Alk. több heg-vel igazolható, egy szake. több heg. elj.s szerinti alk-i felt-t igazolh
Helyesen:
A Kérelmezőnek rendelkeznie kell: ...
Az MSZ EN ISO 96061:2014 (vagy azzal egyenértékű, de nem vállalati belső minősítés szerint) szabvány
szerinti érvényes, megfelelő minősítéssel rendelkező legalább 2 fő hegesztő(k)vel az alábbiak szerint: o
Hegesztési eljárás: 111, Termék típus: T, Kötés típus/varrat típus: BW, Hegesztési hozaganyag csoport: FM1
(vagy az arra a vonatkozó szabvány szerint érvényes hozaganyag csoport), Hegesztési hozaganyag: C,
Hegesztési pozíciók: PC és PH vagy PJ, vagy J-L045 vagy HL045 o Hegesztési eljárás: 141, Termék típus: T,
Kötés típus/varrat típus: BW, Hegesztési hozaganyag csoport: FM1 (vagy az arra a vonatkozó szabvány szerint
érvényes hozaganyag csoport), Hegesztési hozaganyag: S, Hegesztési pozíciók: PC és PH vagy PJ, vagy J-
L045 vagy HL045
Méret: 141 eljárás esetében a cső külső átmérője D>26,9 mm (vagy a vonatkozó szabvány szerint erre az
átmérő tartományra érvényes átmérő), az anyagvastagság (t) nagyobb egyenlő 2,6 mm; 111 eljárásnál cső
külső átmérője D>88,9 mm (vagy a vonatkozó szabvány szerint erre az átmérő tartományra érvényes átmérő)
az anyagvastagság (t) nagyobb egyenlő 3,0 mm (Az alkalmasság több hegesztővel is
Igazolható, és egy szakember több hegesztési eljárás szerinti alkalmassági feltételt is igazolhat.)
Szakasz száma: II.2.8
A módosítandó szöveg helye: kezdés
A következő helyett:
Dátum: 15/08/2019
Helyesen:
Dátum: 30/08/2019
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Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: 5. pont
A következő helyett:
Az előminősítésre jelentkezés folyamatos, a jelentkezők a rendszer működtetésének időtartama alatt
bármikor kérhetik előminősítésüket, de az első közbeszerzési eljárásban való részvételhez szükséges, hogy a
jelentkezések 15.8.2019-ig AKhöz beérkezzenek.
Helyesen:
Az előminősítésre jelentkezés folyamatos, a jelentkezők a rendszer működtetésének időtartama alatt
bármikor kérhetik előminősítésüket, de az első közbeszerzési eljárásban való részvételhez szükséges, hogy a
jelentkezések 30.8.2019-ig AKhöz beérkezzenek.
Szakasz száma: II.2.8
A módosítandó szöveg helye: befejezés
A következő helyett:
Dátum: 15/08/2022
Helyesen:
Dátum: 30/08/2022

VII.2) További információk:


