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Magyarország-Budapest: Árvízvédelmi töltés építése
2015/S 167-303665

Országos Vízügyi Főigazgatóság, AK08474, Márvány utca 1/d., Címzett: dr. Buzsáki Judit, Budapest
1012, MAGYARORSZÁG. Telefon:  +36 12254400. Fax:  +36 12120773. E-mail: buzsaki.judit@ovf.hu

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 23.7.2015, 2015/S 140-257741)

 
Tárgy:
CPV:45243510, 45246000, 45111000, 45112700, 45111220, 77200000, 77230000, 71320000, 77231600
Árvízvédelmi töltés építése
Folyószabályozási és árvízvédelmi munkák
Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
Tereprendezési munkák
Aljnövényzet/bozót eltávolítási munka
Erdészeti szolgáltatások
Erdészettel kapcsolatos szolgáltatások
Mérnöki tervezési szolgáltatások
Erdőtelepítési szolgáltatások
A következő helyett:

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1)
bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet továbbá ajánlattevő, akivel szemben a Kbt.
56. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság
igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésben
szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ugyancsak kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben szereplő kizáró okok valamelyike
fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8.§ és 10-11. § szerint kell igazolnia, hogy nem
tartozik a kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő
keltezésűeknek kell lenniük.
Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében az ajánlattevő
köteles nyilatkozni az ajánlatban arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő sem tartozik kizáró okok hatálya alá
(Kbt. 58. § (3)).
Ajánlattevőknek a kizáró okok igazolása során figyelembe kell venniük a Közbeszerzési Hatóság útmutatóját a
közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról
és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2014. évi 57. szám; 16.5.2014.),
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valamint a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.) közzétett „A közbeszerzési eljárás során
benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai
Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutatót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
P.2. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző kettő üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított
– árbevétele összesen nem éri el a 4 500 000 000 HUF összeget, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából
(vízépítési tevékenység; tereprendezési és/vagy bozót, aljnövényzet eltávolítási, irtási munka) származó – általános
forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a 3 000 000 000 HUF összeget.
P.2. Csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző kettő lezárt üzleti év teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, és ugyanezen
időszakban a közbeszerzés tárgya (vízépítési tevékenység, tereprendezési és/vagy bozót, aljnövényzet eltávolítási,
irtási munka) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P.3. pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat(ok) tartalma szerint – bármely pénzügyi intézménynél vezetett
számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladó mértékű
sorban állás mutatkozott. A „sorban állás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában
meghatározott fogalmat érti.
P.3. Csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető
pénzügyi intézménytől származó, az összes pénzforgalmi számlájáról szóló, az eljárást megindító felhívás feladásánál
nem régebbi keltezésű nyilatkozatot az alábbi kötelező tartalommal: – pénzforgalmi jelzőszáma, – a számlavezetés
kezdete, – számlán az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladó
sorban álló tétele volt-e, – Továbbá ajánlattevő köteles nyilatkozatát csatolni, hogy a cégkivonatban szereplő
bankszámlákon kívül máshol nem vezet számlát.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései szerint köteles igazolni.
A Ptk. 274. § (1) bekezdése szerinti kezességvállalásról szóló dokumentumot eredeti vagy hiteles másolati példányban
kérjük csatolni.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései szerint köteles igazolni.
A Ptk. 274. § (1) bekezdése szerinti kezességvállalásról szóló dokumentumot eredeti vagy hiteles másolati példányban
kérjük csatolni. A Ptk. 274. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése során azon
részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre
vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta. Ajánlatkérő kijelenti, hogy a
referencia a szerződés teljesítésének az M.1. M.2., pontban meghatározott részeire (munkanemekre) vonatkozó
alkalmasságot igazol.
B) 1 fő, aki rendelkezik Magyar Mérnökkamarai Nyilvántartás szerinti ER-Sz (vagy azzal egyenértékű) vagy ER-T (vagy
azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy ezen jogosultságok valamelyikének megszerzéséhez szükséges szakmai
gyakorlattal és végzettséggel, vagy aki szerepel a Földművelésügyi Minisztérium erdészeti szakértői névjegyzékében
vagy rendelkezik a névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlattal és végzettséggel. (1/2010. (I. 14.) FVM
rendelet).
D) 1 fő természetvédelmi szakértővel, aki rendelkezik a 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet szerinti (SZTVE)
(Természetvédelem szakterület élővilágvédelem részterülete) (vagy azzal egyenértékű) valamint (SZTVF)
(Természetvédelem szakterület földtani természeti értékek részterülete) szakértői jogosultsággal, vagy ezen
jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal és végzettséggel, és legalább 3 éves vizes élőhely(ek)et,
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hullámter(ek)et érintő beruházás(ok) előkészítéséhez és/vagy kivitelezéséhez kapcsolódó szakmai szakértői
tapasztalattal, valamint aki szakmai szakértőként részt vett legalább 1 db árvízvédelmi beruházáshoz kapcsolódó
NATURA 2000 hatásbecslés és/vagy hatásmérséklő és/vagy kiegyenlítő intézkedés(ek) kidolgozásában és/vagy
végrehajtásában és részt vett védett növény áttelepítésére vonatkozó tervdokumentáció készítésében, annak sikeres
megvalósításában;
E) 1 fő erdőmérnökkel, aki legalább 3 éves hullámtéri erdőgazdálkodási szakmai tapasztalattal rendelkezik, és szerepel
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatósága jogosult szakirányítói névjegyzékében, vagy ezen
névjegyzékbe történő felvételhez szükséges szakmai gyakorlattal és végzettséggel rendelkezik. (71/2010. (V. 13.) FVM
rendelet.).
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:
31.8.2015 (10:00)
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:
31.8.2015 (10:00)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
31.8.2015 (10:00)
VI.3) További információk:
VI.3.42. Tekintettel arra, hogy a szerződés teljesítéséhez kamarai/hatósági/minisztériumi/hivatali nyilvántartással
rendelkező szakemberek közreműködése szükséges, Ajánlatkérő ezúton határozza meg az ehhez kapcsolódó minimális
jogosultságot azzal, hogy egy szakember több pozícióra is jelölhető, azonban legalább 4 szakember biztosítása
szükséges:
1 fő, MV-VZ (vagy azzal egyenértékű) kategóriába sorolt felelős műszaki vezető (korábbi szabályozás szerint MV-VZ/A)
1 fő vízkár elhárítás szakterületen VZ-TER (vagy azzal egyenértékű) korlátozott kategóriába – sorolt tervezői
jogosultsággal rendelkező tervező mérnök (korábbi szabályozás szerint VZ-T)
1 fő erdőmérnök, aki rendelkezik ER-Sz (vagy azzal egyenértékű) vagy ER-T (vagy azzal egyenértékű) szakértői
jogosultsággal, vagy akit a Földművelésügyi Minisztérium erdészeti szakértőként névjegyzékébe (vagy azzal
egyenértékű) nyilvántartásba erdészeti szakértő szereplő szakember.
1 fő SZTVE (Természetvédelem szakterület élővilágvédelmi részterület (vagy azzal egyenértékű) és SZTVF
(Természetvédelem szakterület földtani természeti értékek részterület (vagy azzal egyenértékű)
1 fő erdőmérnökkel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatósága jogosult szakértői
névjegyzékében (vagy azzal egyenértékű) szerepel.
Kiegészítés a II.3) ponthoz: A KEOP forrás (I. szakasz) kötbérterhes végteljesítési határideje: szerződéskötéstől számított
3 hónap, a KEHOP forrás (II. szakasz) kötbérterhes végteljesítési határideje: szerződéskötéstől számított 32 hónap.
VI.3. 45. A szerződés megkötéstől való mentesülés
Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (9) bekezdés alapján rögzíti, hogy amennyiben a jelen közbeszerzési eljárás alapján
megkötendő Vállalkozási szerződés aláírására nem kerül sor 30.9.2015. napjáig, úgy ajánlatkérő jogosult
a szerződés aláírásától elállni, tekintettel arra, hogy a projekt I. szakaszának finanszírozása 100 %-ban a
KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0006 számú pályázat keretéből valósul meg, melynek végső elszámolásának időpontja
31.12.2015. napja, így a megjelölt időponton túl, a szerződés keretében megvalósítandó feladatok teljesítése Ajánlatkérő
megítélése szerint lehetetlen szolgáltatásra irányulna.
VI.3) További információk:
—.
Helyesen:

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:
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Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.
§ (1) bekezdésben valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet továbbá ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró
okok fennállnak. Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és
az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 56. §
(1) bekezdésben szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során
következett be. Ugyancsak kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben szereplő kizáró
okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. Igazolási mód: Az
ajánlattevőnek ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2–8. § és 10–11. § szerint kell igazolnia, hogy nem
tartozik a kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő
keltezésűeknek kell lenniük. Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő
tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni az ajánlatban arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe
a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő sem
tartozik kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3)). Ajánlattevőknek a kizáró okok igazolása során figyelembe kell venniük a
Közbeszerzési Hatóság útmutatóját a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról,
nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ
2014. évi 57. szám; 16.5.2014.), valamint a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.) közzétett „A
közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és
adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában”
tárgyú útmutatót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
P.2. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző kettő üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított
– árbevétele összesen nem éri el a 4 500 000 000 HUF összeget, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából
(vízépítési tevékenységből és építés előkészítő munkákból (mely bozót és/vagy aljnövényzet eltávolítási és/vagy irtási
munkát foglalt magába) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a 3 000 000
000 HUF összeget.
P.2. Csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző kettő üzleti év teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, és ugyanezen időszakban
a közbeszerzés tárgya (vízépítési tevékenységből és építés előkészítő munkákból (mely bozót és/vagy aljnövényzet
eltávolítási és/vagy irtási munkát foglalt magába) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló
nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben
ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P.3. pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat(ok) tartalma szerint – bármely pénzügyi intézménynél vezetett
számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladó mértékű
sorbaállítás mutatkozott. A „sorbállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában
meghatározott fogalmat érti.
P.3. Csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető
pénzügyi intézménytől származó, az összes pénzforgalmi számlájáról szóló, az eljárást megindító felhívás feladásánál
nem régebbi keltezésű nyilatkozatot az alábbi kötelező tartalommal: – pénzforgalmi jelzőszáma, – a számlavezetés
kezdete, – számlán az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladó
sorbaállítás volt-e, – Továbbá ajánlattevő köteles nyilatkozatát csatolni, hogy a cégkivonatban szereplő bankszámlákon
kívül máshol nem vezet számlát.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. § (5)–(6) bekezdései szerint köteles igazolni.
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A 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint szerinti kezességvállalásról szóló
dokumentumot eredeti vagy hiteles másolati példányban kérjük csatolni.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. § (5)–(6) bekezdései szerint köteles igazolni.
A 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában szerinti kezességvállalásról szóló dokumentumot
eredeti vagy hiteles másolati példányban kérjük csatolni. A Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlattevő teljesítése során azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt
ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása
igazolta. Ajánlatkérő kijelenti, hogy a referencia a szerződés teljesítésének az M.1. pontban meghatározott részeire
(munkanemekre) vonatkozó alkalmasságot igazol.
B) 1 fő, aki rendelkezik Magyar Mérnökkamarai Nyilvántartás szerinti ER-Sz (vagy azzal egyenértékű) vagy ER-T (vagy
azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy ezen jogosultságok valamelyikének megszerzéséhez szükséges szakmai
gyakorlattal és végzettséggel, vagy aki szerepel a Herman Ottó Intézet erdészeti szakértői névjegyzékében vagy
rendelkezik a névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlattal és végzettséggel. (1/2010. (I. 14.) FVM rendelet).
D) 1 fő természetvédelmi szakértővel, aki rendelkezik a 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet szerinti (SZTVE)
(Természetvédelem szakterület élővilágvédelem részterülete) (vagy azzal egyenértékű) valamint (SZTVF)
(Természetvédelem szakterület földtani természeti értékek és barlangok védelme részterülete) szakértői jogosultsággal,
vagy ezen jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal és végzettséggel, és legalább 3 éves vizes
élőhely(ek)et, hullámter(ek)et érintő beruházás(ok) előkészítéséhez és/vagy kivitelezéséhez kapcsolódó szakmai
szakértői tapasztalattal, valamint aki szakmai szakértőként részt vett legalább 1 db árvízvédelmi beruházáshoz
kapcsolódó NATURA 2000 hatásbecslés és/vagy hatásmérséklő és/vagy kiegyenlítő intézkedés(ek) kidolgozásában
és/vagy végrehajtásában és részt vett védett növény áttelepítésére vonatkozó tervdokumentáció készítésében, annak
sikeres megvalósításában;
E) 1 fő erdőmérnökkel, aki legalább 3 éves hullámtéri erdőgazdálkodási szakmai tapasztalattal rendelkezik, és
szerepel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatósága, FVM rendelt szerinti jogosult erdészeti
szakszemélyzetként
nyilvántartásba vett természetes személyek névjegyzékében, vagy ezen névjegyzékbe történő felvételhez szükséges
szakmai gyakorlattal és végzettséggel rendelkezik. (71/2010. (V. 13.) FVM rendelet.).
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:
18.9.2015 (10:00)
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:
18.9.2015 (10:00)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
18.9.2015 (10:00)
VI.3) További információk:
VI.3.42. Tekintettel arra, hogy a szerződés teljesítéséhez kamarai/hatósági/minisztériumi/hivatali nyilvántartással
rendelkező szakemberek közreműködése szükséges, Ajánlatkérő ezúton határozza meg az ehhez kapcsolódó minimális
jogosultságot azzal, hogy egy szakember több pozícióra is jelölhető, azonban legalább 4 szakember biztosítása
szükséges:
1 fő, MV-VZ (vagy azzal egyenértékű) kategóriába sorolt felelős műszaki vezető (korábbi szabályozás szerint MV-VZ/A)
1 fő vízkár elhárítás szakterületen VZ-TER (vagy azzal egyenértékű) korlátozott kategóriába – sorolt tervezői
jogosultsággal rendelkező tervező mérnök (korábbi szabályozás szerint VZ-T)
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1 fő erdőmérnök, aki rendelkezik ER-Sz (vagy azzal egyenértékű) vagy ER-T (vagy azzal egyenértékű) szakértői
jogosultsággal, vagy akit a Herman Ottó Intézet erdészeti szakértőként névjegyzékébe (vagy azzal egyenértékű)
nyilvántartásba erdészeti szakértő szereplő szakember.
1 fő SZTVE (Természetvédelem szakterület élővilágvédelmi részterület (vagy azzal egyenértékű) és SZTVF
(Természetvédelem szakterület földtani természeti értékek és barlangok védelme részterület (vagy azzal egyenértékű)
1 fő erdőmérnökkel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatósága, FVM rendelt szerinti jogosult
erdészeti szakszemélyzetként
nyilvántartásba vett természetes személyek névjegyzékében (vagy azzal egyenértékű) szerepel.
Kiegészítés a II.3) ponthoz: A KEOP forrás (I. szakasz) kötbérterhes végteljesítési határideje: szerződéskötéstől számított
10 hét, a KEHOP forrás (II. szakasz) kötbérterhes végteljesítési határideje: szerződéskötéstől számított 32 hónap.
VI.3. 45. A szerződés megkötéstől való mentesülés
Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (9) bekezdés alapján rögzíti, hogy amennyiben a jelen közbeszerzési eljárás alapján
megkötendő Vállalkozási szerződés aláírására nem kerül sor 16.10.2015. napjáig, úgy ajánlatkérő jogosult
a szerződés aláírásától elállni, tekintettel arra, hogy a projekt I. szakaszának finanszírozása 100 %-ban a
KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0006 számú pályázat keretéből valósul meg, melynek végső elszámolásának időpontja
31.12.2015. napja, így a megjelölt időponton túl, a szerződés keretében megvalósítandó feladatok teljesítése Ajánlatkérő
megítélése szerint lehetetlen szolgáltatásra irányulna.
VI.3) További információk:
VI.3.42. Ajánlatkérő az Ajánlati Felhívás III.2.3. M.2. b) szerinti szakértő névjegyzékben szereplését a http://www.nakvi.hu
vagy a https://www.mmk.hu oldalon, míg a III.2.3. M.2. e) pont szerinti szakértő névjegyzékben szereplését a https://
www.nebih.gov.hu oldalon ellenőrzi.
További információk
Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.
A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.
Az Ajánlati dokumentáció módosuló pontjai: 17.3. pontja módosul; a 4. sz. és 13. sz. mellékletei; Különleges Feltételek
4.2. alcikkely; Szerződéses Megállapodás 2.6. pont; Különleges Feltételek 16.2. pontjában az Alcikkely d.) bekezdés;
szerződéstervezet 6.9. pont; különleges feltételek 7.7. és 8.7.pont; valamint a kiegészítő tájékoztatásban jelzett
módosítások és a felhívás módosított pontjai kerülnek átvezetésre a dokumentációban.
A módosított dokumentáció az Ajánlati felhívás VI.3.26. pontjában megadott oldalon érhető el.
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