
HL/S S78
22/04/2015
138039-2015-HU

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás 1/1

22/04/2015 S78
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

1/1

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:138039-2015:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Mérnöki tanulmány
2015/S 078-138039

Országos Vízügyi Főigazgatóság, AK08474, Márvány utca 1/d., Címzett: Dancsa István, Budapest
1012, MAGYARORSZÁG. Telefon:  +36 12254400. Fax:  +36 12120773. E-mail: dancsa.istvan@ovf.hu

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 14.4.2015, 2015/S 72-127724)

 
Tárgy:
CPV:71320000, 71335000, 71353100, 72262000
Mérnöki tervezési szolgáltatások
Mérnöki tanulmány
Hidrográfiai felmérési szolgáltatások
Szoftverfejlesztési szolgáltatások
A következő helyett:

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:
—.
—.
—.
—.
—.
—.
Helyesen:

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:
A fizetés feltételei és módja:
Ajánlatkérő az ajánlati felhíváshoz dokumentációt készített. Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen és teljes
terjedelmében közvetlenül elektronikus úton közzéteszi az ajánlatkérő honlapján.
Elérési útvonal: http://ovf.hu/hu/hazai-futo-projektek/arvizi-kockazatkezeles oldalon a csatolmányok között „Ajánlati
dokumentáció - ÁKK3” elnevezésű Word formátumú dokumentum
A dokumentáció valamint az esetleges kiegészítő tájékoztatás(ok) a fenti honlapról letölthetőek és onnan érhetőek el,
azok nem vehetők át nyomtatott példányban. A dokumentáció letöltésének visszaigazolása az eljárásban való részvétel
feltétele. (16. sz. melléklet) A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az alvállalkozónak kell
letöltenie és ezt a dokumentáció mellékletét képező kitöltött és cégszerűen aláírt visszaigazoló adatlap ajánlatkérőnek
történő megküldésével (faxon, e-mailen) kell igazolnia. A dokumentáció letöltése az érvényes ajánlattétel feltétele.
A dokumentáció letöltéséről szóló nyilatkozatot legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig kell az ajánlatkérő
rendelkezésére bocsátani, de javasoljuk annak korábbi időpontban történő megküldését annak érdekében, hogy az
ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a dokumentációt letöltő ajánlattevőnek faxon megküldhesse.
Amennyiben ezen kötelezettségnek a dokumentációt letöltő gazdasági szereplő nem tesz eleget, úgy Ajánlatkérő nem
vállal felelősséget azért, ha az érdeklődő gazdasági szereplőhöz a kiegészítő tájékoztatás, illetve egyéb releváns adat,
illetve irat (pl. hirdetmény módosítása) nem jut el.
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