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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:348659-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Vízi létesítmények építése
2016/S 194-348659

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:

05/10/2016
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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.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
A következő helyett:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző
5 évben (60 hónapban) legfeljebb 2 darab szerződés keretén belül teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel
lezárt), összesen legalább nettó 1 200 000 000 HUF értékű, vízépítési munkára vonatkozó referenciával vagy
referenciákkal, amely munka(ák) összességében tartalmaz(nak) legalább:
— 37 000 m³ csatorna bővítést és/vagy rekonstrukció és ökológiai csatorna és/vagy folyosó kotrása, valamint
vizes élőhely kotrása víz alól száraz kotrási technológiával vagy úszó járműről hidraulikus kotróval,
— 53 000 m³ mennyiségű mederkotrást (iszap és/vagy föld) hidromechanizációs kotrási technológiával,
— Gabion/Reno matrac (vagy azzal egyenértékű) építése 800 m² felülettel,
— 4 700 m³ mennyiségű vízépítési kőszórást és/vagy kőrakat készítést,
— 2 db 10 m³/sec áteresztő/kapacitású/képességű vízépítési műtárgy rekonstrukciója,
— vízépítési műtárgy acél szerkezeteinek gyártása és/vagy rekonstrukciója 15 375 kg mennyiségben.
A fent felsorolt mennyiségek teljesítése legfeljebb két referenciából állítható össze úgy, hogy vagy 1
referenciából, vagy 2 referencia összesítésével lehet elérni a kívánt mennyiségeket.
Helyesen:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző
5 évben (60 hónapban) legfeljebb 3 darab szerződés keretén belül teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel
lezárt), összesen legalább nettó 1 200 000 000 HUF értékű, vízépítési munkára vonatkozó referenciával vagy
referenciákkal, amely munka(ák) összességében tartalmaz(nak) legalább:
— ...,
— Gabion/Reno matrac (vagy azzal egyenértékű) építése 700 m² felülettel,
— 2 db 10 m³/sec áteresztő/kapacitású/képességű vízépítési műtárgy rekonstrukciója/ új vízépítési műtárgy
építése,
— vízépítési műtárgy acél szerkezeteinek gyártása és/vagy rekonstrukciója 15 375 kg mennyiségben,
A fent felsorolt mennyiségek teljesítése legfeljebb három referenciából állítható össze úgy, hogy vagy egy
referenciából, vagy két referencia összesítésével lehet elérni a kívánt mennyiségeket.
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:
A következő helyett:
Dátum: 20/10/2016
Helyi idő: 15:00
Helyesen:
Dátum: 25/10/2016
Helyi idő: 15:00
Szakasz száma: IV.2.6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
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A következő helyett:
Dátum: 19/12/2016
Helyesen:
Dátum: 24/12/2016
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei:
A következő helyett:
Dátum: 20/10/2016
Helyi idő: 15:00
Helyesen:
Dátum: 25/10/2016
Helyi idő: 15:00

VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat is módosította. 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

http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek/komplextiszato2/3

