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Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:439816-2016:TEXT:DA:HTML

Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikationsog stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
2016/S 241-439816
Berigtigelse
Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger
Bygge- og anlægsarbejder
(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2016/S 240-437945)
Del I: Ordregivende myndighed/enhed
I.1)
Navn og adresser
Banedanmark
18632276
Amerika Plads 15
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 82340000
E-mail: kvalifikationsordning@bane.dk
NUTS-kode: DK0
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.bane.dk
Del II: Genstand
II.1)
Udbuddets omfang
II.1.1)

Betegnelse:
Kvalifikationsordning for entreprenørvirksomheder.

II.1.2)

Hoved-CPV-kode
45230000

II.1.3)

Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder

II.1.4)

Kort beskrivelse:
Kvalifikationsordningens formål er at etablere en liste over kvalificerede entreprenørvirksomheder, der vil kunne
udføre anlægs- og fornyelsesopgaver for Banedanmark inden for følgende fagområder:
— maskinel sporbygning inkl. udskiftning af sveller, skinner, ballast samt ballastrensning og ballastsupplering,
dræning mv.
— manuel sporbygning inkl. udskiftning af sveller, ballast og udveksling af sporskifter og sporskiftedrev mv.
— sporstopning, sporjustering og ballastsupplering mv.
— jord- og betonarbejde i forbindelse m. baneprojekter, herunder dæmnings-, afvandings- og ledningsarbejde
og arbejde i forbindelse m. forurenet jord
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— konstruktioner i forbindelse med baneprojekter inkl. broer- og tunneler og perroner
— ballastboringer m. forundersøgelser af ballast, forurening mv.
— kørestrømsarbejde i forbindelse m. baneprojekter inkl. master og mastefundamenter mv.
— stærkstrømsarbejder i forbindelse med baneprojekter, herunder sporskiftevarme
— sikringstekniske arbejder
— arbejdsmiljøkoordinator.
Del VI: Supplerende oplysninger
VI.5)
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/12/2016
VI.6)

Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 240-437945

Del VII: Ændringer
VII.1)
Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)

Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: I.1)
I stedet for:
E-mail: Kontraheringmail@bane.dk
Læses:
E-mail: kvalifikationsordning@bane.dk

VII.2)

Yderligere supplerende oplysninger:
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