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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:319134-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Vízi létesítmények építése
2016/S 178-319134

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 156-281980)

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:
Komplex Tisza-tó projekt című projekt II. ütemében megvalósuló Keleti-főcsatorna létesítményeinek
rekonstrukciója a FIDIC Piros könyv alapján KEHOP-1.3.1.-15-2015-0001 keretében.

II.1.2) Fő CPV-kód
45240000

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

II.1.4) Rövid meghatározás:
Komplex Tisza-tó projekt című projekt II. ütemében megvalósuló Keleti-főcsatorna létesítményeinek
rekonstrukciója a FIDIC Piros könyv alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

13/09/2016
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VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 156-281980

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

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.1.1
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai
tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat
is:
A következő helyett:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Az eljárásban
nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, aki a Kbt. 63. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
(...)
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a Kbt.
67. § (4) bek. és a Kr. 15. § (1) és 17. § (2) bek. szerint.
Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a
Kbt. 67. § (4) bek. és a Kr. 15. § (2) és 17. § (2) bek. szerint.
Helyesen:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
(...)
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a Kbt.
67. § (4) bek. és a Kr. 15. § (1) bek. szerint.
Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a
Kbt. 67. § (4) bek. és a Kr. 15. § (2) bek. szerint.
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:
A következő helyett:
Dátum: 19/09/2016
Helyi idő: 15:00
Helyesen:
Dátum: 20/10/2016
Helyi idő: 15:00
Szakasz száma: IV.2.6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
A következő helyett:
Dátum: 18/11/2016
Helyesen:
Dátum: 19/12/2016
Helyi idő: 15:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei:
A következő helyett:
Dátum: 19/09/2016
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Helyi idő: 15:00
Helyesen:
Dátum: 20/10/2016
Helyi idő: 15:00

VII.2) További információk:
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 247/2016. (VIII.17.)
Korm. rendelete alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat is módosította.
A módosított szöveg helye: Közbeszerzési dokumentumok II. Kötet 6. pont (Az ellenszolgáltatás teljesítésének
feltételei) 6. bekezdése; II. Kötet 7.4 pontja (előlegvisszafizetési biztosíték); III. Kötet 3.12. pontja és a III. Kötet
Ajánlati nyilatkozat függeléke.
A módosított közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, korlátlanul
és teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi úgy, hogy azokat (az eredeti közbeszerzési
dokumentumokkal egyezően) közzéteszi a honlapján. Elérési útvonal: http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek/
komplextiszato2/3
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