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Korrigendum

Változáso kat vagy további i nfo rmációt tartal mazó h i rd etmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához,2oL6lS 155-280441)

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

Országos Y ízugyi Fői gazgatóság
AKO8474
Márvány Utca 1/d'
Budapest
LO12

Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr' Varga Enikő
Telefon: +36L22544OO
E-mail: varga.eniko@ovf.hu
Fax: +36 L2I2O773
NUTS-kód: HU101
lnternetcím(ek):
Ał. Ąánlatkérő által án os c ím e : http : //wrĺnnĺ' ovf . h u

A felhasználói oldal címe: http://Www.ovf.hu

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

ll.1'1) Elnevezés:
Ráckevei (Soroksári) Duna és mellékágai kotrása, mútárgyépítés és rekonstrukció KEHoP1.3 ].152o]-5oooo2
azonosító számú projekt keretében FlDlC Mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatok ellátása'

|l.1-.2) Fő cPv-kód
71631000

ll.1'3) A szerződés típusa
Szol gáltatásmegrendelés

ll.1.4) Rövidmeghatározás:
Megbízási szerződés keretében a ',Ráckevei (Soroksári) Duna-ág (RSD) és mellékágai kotrása' miĺtárgyépítés
és -rekonstrukció'' című, KEHoP-1.3.L-15-201-5-00002 azonosító számú projektben teruezésre és kivitelezésre
FlDlC Sárga Könyv szerint megkötésre kerÜlő szerződésben foglalt munkák FlDlC Mérnöki, műszaki ellenőrzési
feladatainak ellátása.

Vl. szakasz: Kieĺészítő információk
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Vl.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2LlO9l20L6

Vl.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/5 L55-28o44L

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

Vll.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: lll.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, A kiválasztási szempontok felsorolása és
rövid ismertetése:
A következő helyett:
(...)

Ha a jogosultságot - amennyiben a Kbt. 69. S (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények
ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, és a jogosultság megszerzéséhez szÜkséges végzettséget és
gyakorlatot az ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumokat kell
egyszerti másolatban benyújtani;
Helyesen:
(...)

Ha a jogosultságot _ amennyiben a Kbt. 69. S (11) szerĺnti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények
ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, és a jogosultság megszerzéséhez szÜkséges végzettséget és
gyakorlatot az ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumokat kell
egyszerű másolatban benyÚjtani. AzM.2'c) és M.2.d) pontokra megajánlott szakemberek esetében igazolni
szÜkséges, hogy a releváns jogosultság megszerzésére mikor kerÜlt sor;
Szakasz száma: lll.1.3
A módosítandó szoveg helye: Mííszaki, illetve szakmai alkalmasság, Az alkalmasság minimumkoVetelménye(i):
A ktivetkező helyett:

M.2' nem rendelkezik min. az alábbiteljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
M.2'a) min. ]- fő projektvezetővel, aki rendelkezik:

- építőmérnöki, vízépítő mérnoki, vagy vízgazdálkodási mérnoki vagy ezekkel egyenértékű (e.) felsőÍokú
végzettséggel,

- a26612013. (Vll.1L.) Korm. rend. (26612013 Kr.) szerinti SZB vagy azzal egyenértékű jogosultsággal (e. j-gal)

Vagy a megszerzéshez szÜkséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal (megszerz. szÜk. végz. és sz. gyak.-
tal),

- a297l2oo9. (Xll.21.) Korm' rend. (297l2o09 Kr.) szerinti SZW-3.5. vagy SZW-3.6' szakértői jogosultsággal,

vagy azzal e. j-gal Vagy a megszerz' szÜk' végz. és sz. gyak._tal,

- min. 36 hónap projektvezetőként' vagy annak helyetteseként szerzeLt mĺÍszaki.ellenőri és/vagy FlDlC
M érnöki szakmaĺ tapasztalattal,

- projektvezetőkénI, vagy annak helyettesként min. ]- db vízgazdálkodási beruhazás megvalósítása során
nyújtott FlDlC Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátásában szerzett tapasztalattal;
Helyesen:
M.2. nem rendelkezik min. az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
M.2.a) min' ]- fő projektvezetővel, aki rendelkezik:

- építőmérnoki, vízépílő mérnöki, vagy vízgazdálkodásĺ mérnökĺ vagy ezekkel egyenértékű (e.) felsőÍokú
végzenséggel,
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- a26612073' (Vll.il..) Korm. rend. (26612013 Kr.) szerinti SZB vagy azzal egyenértékű jogosultsággal (e. j-gal)
Vagy a megszerzéshez szÜkséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal (megszerz. szuk. végz. és sz. gyak.-
ral),

- a297l2oo9. (Xll.21.) Korm. rend' (297l2oo9 Kr.) szerinti sZW-3'5. vagy SZW-3.6. szakértői
jogosultsággal,vagy azzal e.j-gal vagy a megszerz. szíjk'végz. és sz. gyak.-tal'
_ projekwezetőként, vagy annak helyetteseként min. I db vízgazdálkodási beruházás megvalósítása során
nyújtott FlDlC Mérnciki és műszaki ellenőri feladatok ellátásában szerzett tapasztalattal;
Szakasz száma: lll.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszakĺ, illewe szakmai alkalmasság, Az alkalmasság minimumköVetelménye(i):
A következő helyett:
M.2.b) min. 1 fő projekNezető-helyettessel, aki rendelkezik:

- építőmérn öki, vízépíIő mérnoki, vagy vízgazdálkodási mérnoki vagy ezekkel e. felsőÍokú végzettséggel,

- 26612013 Kr. szerinti ME-vz mŰszaki ellenőri jogosultsággal vagy azzal e. j-gal, vagy a megszerz. szÜk.végz.
és sz. gyak.;
_ min. 36 hónap projektvezetőként, vagy annak helyettesként szerzett műszaki ellenőri és/vagy FlDlC Mérnöki
szakmai tapasztalattal;

- min. 1 db, folyami Vagy terÜleti vízgazdálkodási és/vagy árvízvédelmi beruházás megvalósítása során
nyújtott FlDlC Mérnöki és műszaki ellenőri Íeladatok ellátásában szerzett tapasztalattal;
Helyesen:
M.2.b) min. 1 Íő projektvezető-helyettessel, aki rendelkezik:

- építőmérnoki, vízépítő mérnöki, vagy vízgazdálkodási mérnöki vagy ezekkel e. felsőfokú végzettséggel,

- 26612013 Kr. szerinti ME-VZ műszaki ellenőri jogosultsággal vagy azzal e'j-gal, vagy a megszerz. szÜk.végz.
és sz. gyak.,

- min. 36 hónap projektvezetóként, vagy annak helyetteseként, Vagy műszaki ellenőrként szerzett mrjszďi
ellenőri és/vagy FlDlC Mérnöki szakmai tapasztalattal,

- min. 1 db, folyami vagy terÜleti vízgazdálkodási és/vagy árvízvédelmi beruházás megvalósítása során
nyújtott FlDlC Mérnöki és műszaki ellenőrĺ feladatok ellátásában szerzeÍttapasztalattal;
Szakasz száma: lll.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A következő helyett:
(...)

Valamennyi szakembernél az előírtgyakorlati ĺdő a releváns jogosultság megszerzését, vagy az annak
megszerzéséhez szÜkséges szakmai gyakorlati idő leteltét követő időszakban vehető figyelembe;
Helyesen:
(...)

Aa M'2'c) és M.2'd) pontokra megajánlott szakembereknél az előírt szakmai gyakorlati idő a releváns
jogosultság megszerzését, vagy az annak megszerzéséhez szÜkséges szakmai gyakorlati idő leteltét kovető
időszakban vehető figyelembe;
Szakasz száma: lV.2'2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:
A következő helyett:
Dátum: 27lo9l2oL6
Helyi idó: 14:00
Helyesen:
Dátum: 30/09/2016
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Helyiidő: 14:00
Szakasz száma: lV.2.6
A módosítandó szöveg helye:Az ajánlati kött'ttség minimális időtartama:
A kÖvetkező helyett:

Az aj án lati kötöttsé g vé gső dátu m a: 28 l 7Ll 2oL6
Helyesen:
Az ajánlati kötöttség végső dátum a: 29 l LLl2o16
Szakasz száma: lV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának Íeltételei:

A következő helyett:

Dátum: 2710912016

Helyiidő: L4:00
Helyesen:
Dátum: 30/09/2016
Helyiidő: 14:00

Vll.2) Továbbiinformációk:
A korrigendum mellett a további közbeszerzési dokumentumok is módosultak: Ajánlati dokumentáció.
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