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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380494-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Árvízvédelmi töltés építése
2016/S 210-380494

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 190-340105)

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:
A KEHOP-1.4.0-15-2016-00012 azonosító számú projekt keretében FIDIC Sárga Könyv szerinti tervezői és
kivitelezői feladatok ellátása.
Hivatkozási szám: IT-909.

II.1.2) Fő CPV-kód
45243510

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a KEHOP-1.4.0-15-2016-00012 azonosító számú, az „Árvízvédelmi védvonalak
mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Körösökön” megnevezésű
projekt keretében FIDIC Sárga Könyv szerinti tervezői és kivitelezői feladatok ellátására.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

mailto:varga.eniko@ovf.hu
http://www.ovf.hu
http://www.ovf.hu
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VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
28/10/2016

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 190-340105

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

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.14
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések:
— Kbt. 135. § (1)–(5) és (8) bekezdései,
— Ptk. 6:130 § (1)–(2) bekezdései,
— 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. §, 119. §, 136. § (1) bekezdése, 1. sz. melléklete
— 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §,
— 2007. évi CXXVII. törvény 142. §,
— 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (1), 30. § (1) bekezdései, és 32. §.
Helyesen:
Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések:
— Kbt. 135. § (1)–(5) és (8) bekezdései,
— Ptk. 6:130 § (1)–(2) bekezdései,
— 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118/A. §, 119. §, 136. § (1) bekezdése, 1. sz. melléklete,
— 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §,
— 2007. évi CXXVII. törvény 142. §,
— 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (1), 30. § (1) bekezdései és 32. §
Az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírásokkal
összhangban az ajánlatkérő tartalékkeretet kíván a szerződésbe foglalni, amelynek mértéke a szerződés
szerinti teljes ellenszolgáltatás 10 %-a, de legfeljebb nettó 85 800 000 HUF.
Szakasz száma: III.1.1
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai
tevékenység végzésére A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
A következő helyett:
—.
Helyesen:
Az eredeti hirdetményben szereplő szövegrész az alábbiakkal kerül kiegészítésre:
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására vonatkozó nyilatkozatok keltezésével kapcsolatosan ajánlatkérő
az alábbiakban részletezett információkra hívja fel az ajánlattevők figyelmét:
A Kbt. 3. § 23. pontja rögzíti, hogy mi tekintendő a közbeszerzési eljárás megindításának, másként a
közbeszerzési eljárás kezdő napjának. Ebből következően a becsatolt nyilatkozatoknak alkalmasnak kell
lenniük arra, hogy azokból egyértelmű következtetés legyen levonható a kizáró okoknak az ajánlatkérő tárgyi –
az ajánlati felhívás VI.5. pontjában szereplő időpontban megindított – közbeszerzési eljárásában történő fenn
nem állásának igazolására.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:340105-2016:TEXT:HU:HTML
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kizáró okok fenn nem állásának igazolása vonatkozásában az ajánlat
részeként csatolt cégszerűen aláírt ajánlattevői nyilatkozatok tekintetében kizárólag az ajánlati felhívás
feladásának napját követő keltezésű nyilatkozatokat fogad el.
Szakasz száma: III.1.2
A módosítandó szöveg helye: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság A kiválasztási szempontok felsorolása és
rövid ismertetése:
A következő helyett:
—.
Helyesen:
Az eredeti hirdetményben szereplő szövegrész az alábbiakkal kerül kiegészítésre:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az ajánlatkérő egyebekben tájékoztatja az
ajánlattevőket, hogy a gazdasági szereplő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát
benyújtani.
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság A kiválasztási szempontok felsorolása és
rövid ismertetése:
A következő helyett:
—.
Helyesen:
Az eredeti hirdetményben szereplő szövegrész az alábbiakkal kerül kiegészítésre:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az ajánlatkérő egyebekben tájékoztatja az
ajánlattevőket, hogy a gazdasági szereplő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát
benyújtani.
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1):
A következő helyett:
—.
Helyesen:
Az eredeti hirdetményben szereplő szövegrész az alábbiakkal kerül kiegészítésre:
Ajánlatkérő a „védett vagy fokozottan védett természeti terület” kifejezés alatt a természet védelméről szóló
1996. évi LIII. törvény 4. § g) pontjában meghatározott fogalmat érti.
Ajánlatkérő a „NATURA 2000 terület” kifejezés alatt a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 4. § h)
pontjában meghatározott fogalmat érti.
Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy a referencia vonatkozásában az ajánlatkérő által –
a teljesítés helyének státusza (védett vagy fokozottan védett természeti terület vagy NATURA 2000 terület),
az ellenszolgáltatás összege, az egyes eltérő tárgyú munkafolyamatok, valamint ezen munkafolyamatok
vonatkozásában előírt mennyiségek tekintetében – előírt minimumkövetelmények legfeljebb kettő referenciával
teljesíthetőek.
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/2):
A következő helyett:
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—.
Helyesen:
Az eredeti hirdetményben szereplő szövegrész az alábbiakkal kerül kiegészítésre:
Az egyes francia bekezdések vonatkozásában megajánlott szakemberek egyidejűleg csak egy pozícióra
jelölhetőek, a fentiekben hivatkozott szakemberek közötti átfedés nem lehetséges.
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:
A következő helyett:
Dátum: 14/11/2016
Helyi idő: 15:00
Helyesen:
Dátum: 17/11/2016
Helyi idő: 15:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei:
A következő helyett:
Dátum: 14/11/2016
Helyi idő: 15:00
Helyesen:
Dátum: 17/11/2016
Helyi idő: 15:00
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
—.
Helyesen:
Az eredeti hirdetményben szereplő szövegrész az alábbiakkal kerül kiegészítésre:
6. Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a közbeszerzési
dokumentáció IV. kötetében az ajánlattevő által a kiviteli tervek, engedélyezési dokumentációk, egyéb
tanulmányok elkészítése és engedélyeztetési feladatok elvégzése vonatkozásában meghatározott összeg
meghaladja a nettó 118 110 236 HUF értéket, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklete 3.12.1 pontja
táblázati részének 2. sorában meghatározott maximális mérték figyelembe vételével az ajánlatot – a Kbt. 73. §
(6) bekezdésének c) pontjában foglaltak értelmében – érvénytelennek nyilvánítja!

VII.2) További információk:
A dokumentáció I. Kötet I. Fejezet a fentieknek megfelelően módosításra került.
A dokumentáció I. Kötet II. Fejezet a fentieknek megfelelően módosításra került.
A dokumentáció I. Kötet III. Fejezet a fentieknek megfelelően módosításra került.
A dokumentáció I. Kötet IV. Fejezet a fentieknek megfelelően módosításra került.
Ajánlatkérő a fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeket a Kbt. 55. § (1) bekezdése szerint módosította, amelyről az
ajánlattételi határidő lejártáig hirdetményt tesz közzé.
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok módosításait az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők
számára a módosító hirdetmény közzétételének időpontjától az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen
közvetlenül, elektronikus úton, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi.
Ajánlatkérő továbbá a Kbt. 52. § (4) és (5) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételéve.


