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1.sz. korrigendum - TOP-6.1.1-számú konstrukción belül Iparterület
infrastrukturális fejlesztés Miskolcon tervezése és kivitelezése
vállalkozási szerződés keretében

Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/103
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.05.31.
Iktatószám: 8952/2018
CPV Kód: 45221250-9
Ajánlatkérő: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új
eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek

Hivatalos név: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15545
Postai cím: Petőfi utca 1-3.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyulai Csaba
Telefon: +36 46516450
E-mail: gyulai.csaba@miskolcholding.hu
Fax: +36 46516451
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Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.miskolcholding.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.miskolcholding.hu

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „TOP-6.1.1-számú konstrukción belül Iparterület infrastrukturális fejlesztés Miskolcon
tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében”

Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
I. ütem TOP-6.1.1.-15.Kivitelezés:Aszfalt burkolatú feltáró út 850 m hossz, aszfalt burkolatú
gyalogosjárdával és kerékpárúttal, központi körforgalommal közvilágítással,a közlekedési
létesítmények felszíni csapadékvíz elvezetésével, a befogadó vízfolyás mederrendezésével 873 m
hossz.Tervezés: feltáró út és vízelvezetés terve felülvizsgálandó, szükség szerint módosítandók. II.
ütem TOP-6.1.1.-16:Tervezés és kivitelezés: ivóvízvezeték 1850 m hossz, gravitációs szennyvízcsatorna
600 m hossz, szennyvíz átemelő minimális óracsúcs 41-45 m3/h, szennyvíz nyomóvezeték 2300 m
hossz, aszfalt burkolatú feltáró út vegyes forgalmú gyalogos és kerékpárúttal, közvilágítással,
vízelvezetéssel 770 m hossz-ban, 230 m hossz-ban zúzottkő burkolattal. Csapadékvíz elvezetését
biztosító záportározó építése 480 m3 hasznos térfogattal. Az átemelőkbe épített szivattyúk
működtetéséhez szükséges villamos energiaellátás földkábeles kiépítése automatizálással.
Hejő-Malomárok mederrendezése 1250 m hossz-ban.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/25 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai

Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices

x TED eSender
Egyéb mód:

TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 5530 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 071 - 156395
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Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/10 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka

x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény
kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Helyesen:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
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A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Helyesen:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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