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Korrigendum

Változásokat vagy további i nformációt tartat mazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához,201615 155-280036)

l. szakasz: Ajánlatkérő
l'1) Név és címek

országos VízÜgyi Főigazgatóság
AKO8474
Márvány utca 1/d.

Budapest
TOL2

Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Varga Enikő
Telefon: +36L22544oo
E-mail : varga.eniko@ovÍ.hu
Fax: +36 L2I2O773
NUTS-kód: HU10]-
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://rłnľw'ovf . hu
A felhasználói oldal címe : http://wrnnľ.ovf. hu

lI. szakasz: Tárgy
ll.1-) A beszerzés mennyisége

ll.1.]-) Elnevezés:
A,,Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RsD) és mellékágai kotrása, mritárgyépítés és -rekonstrukció'''
KEHoP-1.3'].-].5-20].5-00002 projektben a Tassi Műtárgy megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése.

|l'L.2) Fő cPv-kód
45232L52

ll.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

x'L.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében a,,Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RSD) és mellékágai kotrása,
műtárgyépítés és -rekonstrukció'' című, KEHoP-1.3.]--].5-2o15-oooo2 azonosító számú projektben a Tassi
Műtárgy FlDlC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése a 191/2009.
(lX. 15.) Korm' rendeletnek megfelelően.

Vl- ęzakasz: Kip.nőezÍtő inłaľľntĺińk
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Vl.5) E hirdetmény Íeladásának dátuma:
06tIOt2016

Vl.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2o].6/5 155-280036

Vll. szakasz: Változások
Vll.1) A módosítandó vagy megadandó információ
vn'L.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész

Szakasz száma: ll.2.4
A módosítandó szÖveg helye: A kijzbeszerzé.s ismertetése:
A következő helyett:
(...)

- beton és vasbeton szerkezet 7 600 m3, amelyből 2 5oo m3 vasbeton résfal'
(...)

A nyertes feladata:
(...)

- vízÜgyi, -természetvédelmi és régészeti szakfel ügyelet biztos ítása,
(...)

Helyesen:
(...)

_ beton és vasbeton szerkezet 7 600 ms, amelyből 2 5oo m3 (ca. 3 300 mz) vasbeton résÍal,
(...)

A nyertes feladata:
(...)

- természetvédelmi és régészeti szakÍelÜgyelet biztosítása,
(...)

Szakasz száma: ll.2.L3
A módosítandó szoveg helye: Európai unĺós alapokra vonatkozó inÍormációk:
A következő helyett:
A beszerzés európai uniós alapokból Íinanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
Helyesen:
A beszerzés európai uniós alapokból Íinanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: ,,Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RsD) és mellékágai kotrása,
mĹĺtárgyépítés és -rekonstrukció'' című, KEHoP-1.3.1_].5-2o].5-oo002 azonosító számú projekt.
Szakasz száma..lV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:
A következő helyett:
Dátum: 1IlIol2oL6
Helyiidő: 14:00
Helyesen:
Dátum: 1'4l1ol2oL6
Helyĺidő: 14:00
Szakasz száma: lV.2.6
A módosítandó szöveg helye:Az ajánlati kötöttség minĺmális időtartama:
A következő helyett:
Aa Ąánlati kötöttség végső dátuma: t2lL2t2oL6
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Helyesen:
Az ajánlati kotöttség végső dátuma: L3lL2l2oI6
Szakasz száma: lY.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának Íeltételei, Dátum, Helyi idő:
A következő helyett:
Dátum: IIlIol2oL6
Helyiidő: 14:00
Helyesen:
Dátum: L4lLol2oL6
Helyiidő: 14:00

Vll'2) Továbbiinformációk:
A további közbeszerzési dokumentumok is módosultak.
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