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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:396316-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Partfal építése
2016/S 218-396316

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 160-289002)

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:
Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja KEHOP1.3.0-15-2016-00015 proj. tervezési,kivitelezési
munkáinak FIDICSárgaKönyv szerinti megvalósítása 191/2009.(IX.15.) K.r.nek megfelelően.

II.1.2) Fő CPV-kód
45246100

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című,
KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt tervezési és kivitelezési munkáinak FIDIC Sárga Könyv
szerinti megvalósítása a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelően.

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

mailto:varga.eniko@ovf.hu
http://www.ovf.hu
http://www.ovf.hu


HL/S S218
11/11/2016
396316-2016-HU

- - Építési beruházás - További információ - Nyílt eljárás 2 / 3

11/11/2016 S218
http://ted.europa.eu/TED

- - Építési beruházás - További információ - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

2 / 3

09/11/2016

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 160-289002

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

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
A kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Árvízvédelmi töltések fejlesztése:
Kotrási munkálatok keretében megvalósul a Velencei-tóban betorkolló vízfolyások, öböl szakaszainak kotrása ~
102 500 m³ iszapkotrással.
A természetvédelmi, áramlásjavító és vízminőség védelmi kotrások összesen ~ 39 600 m³ mederanyag
eltávolításával valósulnak meg.
Fentiek figyelembevételével összesen 142 100 m³ hidromechanizációs kotrási feladat melyek részben NATURA
2000 érintettségű területeken valamint 1,3–1,7 m üzemi vízszint mellett valósulnak meg.
Helyesen:
A kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Árvízvédelmi töltések fejlesztése:
Kotrási munkálatok keretében megvalósul a Velencei-tóban betorkolló vízfolyások, öböl szakaszainak kotrása
~114 150 m³ iszapkotrással.
A természetvédelmi, áramlásjavító és vízminőség védelmi kotrások összesen ~ 39 600 m³ mederanyag
eltávolításával valósulnak meg.
Fentiek figyelembevételével összesen ~ 153 750 m³ hidromechanizációs kotrási feladat melyek részben
NATURA 2000 érintettségű területeken valamint 1,3–1,7 m üzemi vízszint mellett valósulnak meg.
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
A következő helyett:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1.
(...)
c) legalább 1 db, NATURA 2000 területen és/vagy védett vagy fokozottan védett természeti területen végzett
összesen minimum 106 500 m³ hidromechanizációs tó (vagy bármely állóvíz) kotrását tartalmazó projekt
engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának készítésére és teljes kivitelezés megkezdéséhez szükséges
engedélyek beszerzésére vonatkozó referenciával.
Helyesen:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1.
(...)
c) legalább 1 db, NATURA 2000 területen és/vagy védett vagy fokozottan védett természeti területen végzett
összesen minimum 106 500 m³ hidromechanizációs tó (vagy bármely állóvíz) kotrását tartalmazó projekt
engedélyezési és/vagy kiviteli tervdokumentációjának készítésére vonatkozó referenciával.
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:
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A következő helyett:
Dátum: 14/11/2016
Helyi idő: 14:00
Helyesen:
Dátum: 30/11/2016
Helyi idő: 14:00
Szakasz száma: IV.2.6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
A következő helyett:
Dátum: 13/01/2017
Helyesen:
Dátum: 30/01/2017
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei:
A következő helyett:
Dátum: 14/11/2016
Helyi idő: 14:00
Helyesen:
Dátum: 30/11/2016
Helyi idő: 14:00

VII.2) További információk:
Módosításra kerül a közbeszerzési dokumentumok AD 1. kötetének 22. sz. melléklete.
Módosításra kerül a közbeszerzési dokumentumok AD 2. kötetének 3.14. pontja a hivatkozást illetően.
A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen
közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.


