Tatabányán megvalósuló útfelújítások kivitelezése
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:

2017/8
Építési beruházás
Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ

CPV Kód:
Ajánlatkérő:

45233252-0
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

2017.01.18.
869/2017

Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07594
Postai cím: Fő tér 6.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2800 Tatabánya,
Fő tér 6. I. emelet 108. Iroda, Jogi Iroda
Telefon: + 36 34515700/341
E-mail: kozbeszerzes@tatabanya.hu
Fax: +36 34515778
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tatabanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tatabanya.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tatabányán megvalósuló útfelújítások kivitelezése
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Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45233252-0

II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tatabányán megvalósuló útfelújítások kivitelezése
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó
korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
16704 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által
eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény
kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége
A következő helyett:
Útfelújítási kivitelezési munkák ellátása Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
közigazgatási területén az alábbi érintett utakon:
Kóta József út felújítása
A teljes felújítási felület 4500 m2, mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz
burkolata nem megfelelő. A tervezett beavatkozás során változó mélységű profilmarást kell
elvégezni, és 11 cm összvastagságú aszfaltburkolatot kell építeni, lokális pályaszerkezet csere
szükséges 1400 m2-en. A teljes felületen építendő pályaszerkezet:
- 4 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
- 7 cm AC22 F aszfalt kötőréteg
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Baross Gábor utca felújítása
A teljes felújítási felület 5795 m2, mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz
burkolata nem megfelelő. A tervezett beavatkozás során változó mélységű profilmarást kell
elvégezni, és 9,5 cm összvastagságú aszfaltburkolatot kell építeni, lokális pályaszerkezet csere
szükséges 350 m2-en. A teljes felületen építendő pályaszerkezet:
- 4 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
- 5,5 cm AC22 F aszfalt kötőréteg
Panoráma út felújítása
A teljes felújítási felület 16100 m2, mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz
burkolata nem megfelelő. A tervezett beavatkozás során 3 cm mélységű profilmarást kell
elvégezni, és 5 cm vastagságú aszfaltburkolatot kell építeni, lokális pályaszerkezet csere
szükséges 150 m2-en. A teljes felületen építendő pályaszerkezet:
- 5 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
Szt.Borbála út felújítása
A teljes felújítási felület 8550 m2, mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz
burkolata nem megfelelő. A tervezett beavatkozás során 6 cm mélységű profilmarást kell
elvégezni, és 11 cm összvastagságú aszfaltburkolatot kell építeni, lokális pályaszerkezet csere
szükséges 150 m2-en. A teljes felületen építendő pályaszerkezet:
- 4 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
- 7 cm AC22 F aszfalt kötőréteg
Szent György út felújítása
A teljes felújítási felület 3340 m2, mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz
burkolata nem megfelelő. A tervezett beavatkozás során 4 cm mélységű profilmarást kell
elvégezni, és 6 cm vastagságú aszfaltburkolatot kell építeni, lokális pályaszerkezet csere
szükséges 40 m2-en. A teljes felületen építendő pályaszerkezet:
- 6 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
Március 15. utca felújításaA teljes felújítási felület 4950 m2, mivel az útszakaszon jelentős
forgalom van az útszakasz burkolata nem megfelelő. A tervezett beavatkozás során 4 cm
mélységű profilmarást kell elvégezni, és 11 cm összvastagságú aszfaltburkolatot kell építeni,
lokális pályaszerkezet csere szükséges 150 m2-en. A teljes felületen építendő pályaszerkezet:
- 4 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
- 7 cm AC22 F aszfalt kötőréteg
Síkvölgyi út II. ütem felújítása (Stop tábla - Buszforduló)
A teljes felújítási felület 18600 m2, mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz
burkolata nem megfelelő. A tervezett beavatkozás során 4 cm mélységű profilmarást kell
elvégezni, és 12 cm összvastagságú aszfaltburkolatot kell építeni, lokális pályaszerkezet csere
szükséges 4579 m2-en. A teljes felületen építendő pályaszerkezet:
- 4 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
- 8 cm AC22 F aszfalt kötőréteg
Üveggyári út felújítása
Mennyisége:
Új burkolat építés: 10680 m2
4 cm AC 11 F kopó
7 cm AC 22 F kötő
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8 cm AC 22 alap
20 cm soványbeton alap
20 cm homokos kavics talajjavító réteg
Meglévő burkolat aszfaltozása: 2200 m2
4 cm AC 11 F kopóréteg építés
Bevágás készítés 10772 m3
Töltés készítés 14919 m3
Szegély bontás 179 fm
Humusz leszedés 4807 m3
Földárok 1521 m3
Rézsű védelem (geocella) 127 m2
Szegély építés 2880 fm
Burkolt árok építés 157 fm
Áteresz építés 48 fm
Forgalomtechnika
A kivitelezés várhatóan egy időben egyszerre több helyen is előfordulhat, de organizáció,
kivitelezési ütemterv jóváhagyása Megrendelőnél szükséges.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra
tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás
tartalmazza.
Helyesen:
Útfelújítási kivitelezési munkák ellátása Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
közigazgatási területén az alábbi érintett utakon:
Kóta József út felújítása
A teljes felújítási felület 4500 m2, mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz
burkolata nem megfelelő. A tervezett beavatkozás során változó mélységű profilmarást kell
elvégezni, és 11 cm összvastagságú aszfaltburkolatot kell építeni, lokális pályaszerkezet csere
szükséges 1400 m2-en. A teljes felületen építendő pályaszerkezet:
- 4 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
- 7 cm AC22 F aszfalt kötőréteg
Baross Gábor utca felújítása
A teljes felújítási felület 5795 m2, mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz
burkolata nem megfelelő. A tervezett beavatkozás során változó mélységű profilmarást kell
elvégezni, és 9,5 cm összvastagságú aszfaltburkolatot kell építeni, lokális pályaszerkezet csere
szükséges 350 m2-en. A teljes felületen építendő pályaszerkezet:
- 4 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
- 5,5 cm AC22 F aszfalt kötőréteg
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Panoráma út felújítása
A teljes felújítási felület 16100 m2, mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz
burkolata nem megfelelő. A tervezett beavatkozás során 3 cm mélységű profilmarást kell
elvégezni, és 5 cm vastagságú aszfaltburkolatot kell építeni, lokális pályaszerkezet csere
szükséges 150 m2-en. A teljes felületen építendő pályaszerkezet:
- 5 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
Szt.Borbála út felújítása
A teljes felújítási felület 8550 m2, mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz
burkolata nem megfelelő. A tervezett beavatkozás során 6 cm mélységű profilmarást kell
elvégezni, és 11 cm összvastagságú aszfaltburkolatot kell építeni, lokális pályaszerkezet csere
szükséges 150 m2-en. A teljes felületen építendő pályaszerkezet:
- 4 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
- 7 cm AC22 F aszfalt kötőréteg
Szent György út felújítása
A teljes felújítási felület 3340 m2, mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz
burkolata nem megfelelő. A tervezett beavatkozás során 4 cm mélységű profilmarást kell
elvégezni, és 6 cm vastagságú aszfaltburkolatot kell építeni, lokális pályaszerkezet csere
szükséges 40 m2-en. A teljes felületen építendő pályaszerkezet:
- 6 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
Március 15. utca felújításaA teljes felújítási felület 4950 m2, mivel az útszakaszon jelentős
forgalom van az útszakasz burkolata nem megfelelő. A tervezett beavatkozás során 4 cm
mélységű profilmarást kell elvégezni, és 11 cm összvastagságú aszfaltburkolatot kell építeni,
lokális pályaszerkezet csere szükséges 150 m2-en. A teljes felületen építendő pályaszerkezet:
- 4 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
- 7 cm AC22 F aszfalt kötőréteg
Síkvölgyi út II. ütem felújítása (Stop tábla - Buszforduló)
A teljes felújítási felület 18600 m2, mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz
burkolata nem megfelelő. A tervezett beavatkozás során 4 cm mélységű profilmarást kell
elvégezni, és 12 cm összvastagságú aszfaltburkolatot kell építeni, lokális pályaszerkezet csere
szükséges 4579 m2-en. A teljes felületen építendő pályaszerkezet:
- 4 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
- 8 cm AC22 F aszfalt kötőréteg
A kivitelezés várhatóan egy időben egyszerre több helyen is előfordulhat, de organizáció,
kivitelezési ütemterv jóváhagyása Megrendelőnél szükséges.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra
tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az
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egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás
tartalmazza.
Szakasz száma:
..
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
..
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
III . 1 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás
a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A következő helyett:
Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét saját forrásból teljesíti.
Helyesen:
Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét a „Területi infrastrukturális fejlesztések előirányzat"
terhére megkötendő támogatási szerződéssel biztosítja
Szakasz száma:
..
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
..
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
..
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
..
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő
A következő helyett
Dátum: 2017/01/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2017/02/01 (éééé/hh/nn)
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Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
..
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
..
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának
feltételei
A következő helyett
Dátum: 2017/01/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2017/02/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
VI . 3 . 1
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Feltételes közbeszerzés: Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső,
bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása
A következő helyett:
A Modern Városok program keretében a támogatási szerződés aláírásának elmaradása
Helyesen:
"Területi infrastrukturális fejlesztések előirányzat" terhére megkötendő támogatási szerződés
aláírásának elmaradása
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Szakasz száma:
..
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
..
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
1) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás jelen módosítással nem érintett részei változatlanul
kezelendők.
2) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzési dokumentumokat is módosította.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/01/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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