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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289644-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások
2016/S 160-289644

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 144-260067)

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Országos Vízügyi Főigazgatóság
AK08474
Márvány utca 1/d.
Budapest
1012
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Varga Enikő
Telefon:  +36 12254400
E-mail: varga.eniko@ovf.hu 
Fax:  +36 12120773
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ovf.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
„Tiszahullámtér: Nagyvízimeder vízszállítóképességének javítása szolnoki vasútihíd és Kisköre közötti
szakaszon” kapcs. mérnöki, műszaki ell. feladatok FIDIC S.,191/2009. K.r., hatályos jogszab. megfelelően.

II.1.2) Fő CPV-kód
71310000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási szerződés keretében a KEHOP -1.4.0-15-2016-00017 „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító
képességének javítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” tárgyú projekt megvalósítása
érdekében kötött vállalkozási szerződés teljesítéséhez kapcsolódó mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatok teljes
körű ellátása a FIDIC Sárga könyv, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásainak és a hatályos jogszabályi
előírásoknak megfelelően.
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

18/08/2016

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 144-260067

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

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1/:
A következő helyett:
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére
vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az
egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a
referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett
építési beruházás vagy szolgáltatás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös
ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett
teljesítés aránya elérte a 15 %-ot (321/2015. (X.30.) K.r. 22. § (5)).
Helyesen:
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás
vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett
munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik,
a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében olyan arányban
köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az
ellenszolgáltatásból részesült (321/2015. (X.30.) K.r. 22. § (5)).
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:
A következő helyett:
Dátum: 29/08/2016
Helyi idő: 15:00
Helyesen:
Dátum: 02/09/2016
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
A következő helyett:
Dátum: 28/10/2016
Helyesen:
Dátum: 02/11/2016
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei:
A következő helyett:
Dátum: 29/08/2016
Helyi idő: 15:00
Helyesen:
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Dátum: 02/09/2016
Helyi idő: 10:00

VII.2) További információk:
A közbeszerzési dokumentumok első kötetének 10.1. és 11.5. pontjaiban a dátum és időpont módosításra kerül:
2.9.2016. napja 10:00 időpontra.
A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen
közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.


