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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:5370-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Őrzési szolgáltatások
2017/S 004-005370

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 250-461463)

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:
Vállalkozási szerződés élőerős őrzésvédelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása az Országos Vízügyi
Főigazgatóság részére.

II.1.2) Fő CPV-kód
79713000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés élőerős őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása az Országos Vízügyi
Főigazgatóság részére.

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

05/01/2017
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VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 250-461463

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

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.1.4
A módosítandó szöveg helye: III.1.4
A következő helyett:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok bármelyike
fennáll.
Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)
bekezdés szerint nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn nem állásáról, továbbá a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, illetve a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevő az alvállalkozója vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles
benyújtani a Kbt. 62. § (1) g)–k) és m) pontjában foglalt kizáró okok hiányáról. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.
§, 69. § (4)bek, 74. § (1) bek. b)pont és a 188. § (4)–(5)bekezdéseire.
Helyesen:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k, m) és q)pontja szerinti kizáró okok
bármelyike fennáll.
Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)
bekezdés szerint nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn nem állásáról, továbbá a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, illetve a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevő az alvállalkozója vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles
benyújtani a Kbt. 62. § (1) g)-k) és m) pontjában foglalt kizáró okok hiányáról. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.
§, 69. § (4)bek, 74. § (1) bek. b)pont és a 188. § (4)-(5)bekezdéseire.
Szakasz száma: IV.2.2
A következő helyett:
Dátum: 13/01/2017
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 24/01/2017
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: VI.3.9
A következő helyett:
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el. Ajánlatkérő konzultációt nem
tart, helyszíni bejárást tart az alábbiak szerint.
A helyszíni bejárás helye és időpontja:
OVF 1012 Budapest, Márvány utca 1/c-1/d. Időpont: 28.12.2016. napján 10:00 óra
OVF Hármashatárhegyi telephelyén (Budapest, III.16536/87. és Budapest, II.15965/2. hrsz. területen levő
adótornyos ingatlan) 29.12.2016. napján 10:00 óra
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A helyszíni bejárás előzetes bejelentkezéshez kötött, a megtekinteni kívánt rész megjelölésével a résztvevők
számát, a nevét és elérhetőségét a varga.eniko@ovf.hu  email címre történő megküldésével kell jelezni.
Helyesen:
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el. Ajánlatkérő konzultációt nem
tart, helyszíni bejárást tart az alábbiak szerint.
A helyszíni bejárás helye és időpontjai:
OVF 1012 Budapest, Márvány utca 1/c-1/d. Időpont: 28.12.2016. napján 10:00 óra.
OVF Hármashatárhegyi telephelyén (Budapest, III.16536/87. és Budapest, II.15965/2. hrsz. területen levő
adótornyos ingatlan) 29.12.2016. napján 10:00 óra.
OVF 1012 Budapest, Márvány utca 1/c-1/d. Időpont: 9.1.2017. napján 10:00 óra.
OVF Hármashatárhegyi telephelyén (Budapest, III.16536/87. és Budapest, II.15965/2. hrsz. területen levő
adótornyos ingatlan) 10.1.2017. napján 10:00 óra.
A helyszíni bejárás előzetes bejelentkezéshez kötött, a megtekinteni kívánt rész megjelölésével a résztvevők
számát, a nevét és elérhetőségét a varga.eniko@ovf.hu  email címre történő megküldésével kell jelezni.
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: VI.3.14
A következő helyett:
(...) 13.1.2017. 10:00 (...)
Helyesen:
(...) 24.1.2017. 10:00 (...)

VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat is módosítja az alábbi pontok tekintetében: II. kötet 4.3. pont,
5.A)8. pont első francia bekezdése, valamint az V. kötet 6. számú melléklete.
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