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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91376-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Vízi létesítmények építése
2018/S 042-091376

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2018/S 009-015178)

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Országos Vízügyi Főigazgatóság
AK08474
Márvány utca 1/d.
Budapest
1012
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsenyuk Péter
Telefon:  +36 12254400
E-mail: zsenyuk.peter@ovf.hu 
Fax:  +36 12120773
NUTS-kód: HU110
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:
„VTT Hullámtér rendezése az Alsó-Tiszán” projekt kivitelezési feladatainak FIDIC Sárga Könyv szerinti
megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése.

II.1.2) Fő CPV-kód
45240000

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

II.1.4) Rövid meghatározás:
„VTT Hullámtér rendezése az Alsó-Tiszán” projekt kivitelezési feladatainak FIDIC Sárga Könyv szerinti
megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése.

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

27/02/2018

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:15178-2018:TEXT:HU:HTML
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VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 009-015178

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

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1-20.
(...)
21. AK felhívja a figyelmet, hogy az 1.1. értékelési részszempont tekintetében amennyiben az alk.i követelmény
szerinti szakember alk.i követelményben megjelölt projekt(ek) hosszabb időt képez(nek), mint 100 nap, abban
az esetben az adott projektben szerzett többlethónapok felhasználhatóak az értékelésnél.
Az alk.i követelményen felüli időtartam több projektből is összeadódhat.
A projektek között időbeni átfedés nem lehetséges.
Helyesen:
1-20.
(...)
21. AK felhívja a figyelmet, hogy az 1.1. értékelési részszempont tekintetében amennyiben az alk.i követelmény
szerinti szakember alk.i követelményben megjelölt projekt(ek) hosszabb időt képez(nek), mint 180 nap, abban
az esetben az adott projektben szerzett többletnapok felhasználhatóak az értékelésnél.
Az alk.i követelményen felüli időtartam több projektből is összeadódhat.
A projektek között időbeni átfedés nem lehetséges.
22. Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként előírja, hogy a szerződéskötés időpontjában nyertes ajánlattevőnek
rendelkeznie kell esélyegyenlőségi tervvel, amelyet szerződéskötéskör ajánlatkérőnek be kell mutatnia.
23. Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az indikatív tervben foglalt vagy attól eltérő műszaki
megoldásra tesz ajánlatot, illetve nyilatkoznia kell arról is, hogy miben tér el az általa megjelölt műszaki
megoldás.
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 28/02/2018
Helyi idő: 15:00
Helyesen:
Dátum: 14/03/2018
Helyi idő: 15:00
Szakasz száma: IV.2.6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
A következő helyett:
Dátum: 29/04/2018
Helyesen:
Dátum: 14/05/2018
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:15178-2018:TEXT:HU:HTML
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Dátum: 28/02/2018
Helyi idő: 15:00
Helyesen:
Dátum: 14/03/2018
Helyi idő: 15:00

VII.2) További információk:
Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a közbeszerzési dokumentumok
módosulnak.
A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen
közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.


