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„Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló
dozmati víztározó megépítése” című KEHOP-1.5.0-15-2016-00008
azonosító számú projekt - kivitelezés és tervezés - 2. számú
módosítás

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/72
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2017.05.08.
Iktatószám: 6238/2017
CPV Kód: 45240000-1
Ajánlatkérő: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Módosítás/helyesbítés/visszavonás

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság

Nemzeti azonosítószám: AK08474

Postai cím: Márvány utca 1/d.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1012

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: dr. Varga Enikő

Telefon: +36 12254400

E-mail: varga.eniko@ovf.hu

Fax: +36 12120773

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.ovf.hu
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II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: „Vállalkozási szerződés keretében a „Szombathely és a környező települések árvízi
védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése” című KEHOP-1.5.0-15-2016-00008 azonosító
számú projekt vízi létesítményeinek létesítési engedélyes tervének véglegesítése,
engedélyeztetése, kiviteli tervének elkészítése és megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szerződéses
feltételei szerint a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal”

Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1

II.1.3) A szerződés típusa

x Építési beruházás

 Árubeszerzés

 Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

„Vállalkozási szerződés keretében a „Szombathely és a környező települések árvízi védelmét
szolgáló dozmati víztározó megépítése” című KEHOP-1.5.0-15-2016-00008 azonosító számú
projekt vízi létesítményeinek létesítési engedélyes tervének véglegesítése, engedélyeztetése,
kiviteli tervének elkészítése és megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint a
191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal”

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó
korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

 

4359 / 2017 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás

V.1) A módosítandó vagy megadandó információ

V.1.1) A módosítás oka

x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása

 A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által
eredetileg megadottaknak

V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény
kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)

 

Szakasz száma:
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III . 1 . 3

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása

A következő helyett:

M/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak
értelmében az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított nyolc év
legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (vízgazdálkodási építmények és/vagy vízi
létesítmények, és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek,
mérnöki létesítmények építési-szerelési munkái; árvíztározó és/vagy árvízcsúcs-csökkentő
tározó és/vagy víztározó megépítésére) szerinti, az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített építési beruházásainak ismertetése, a teljesített építési beruházások -
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti - igazolással
történő alátámasztása.
A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak minimálisan az alábbiakban részletezett
információkat kell tartalmaznia:
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap bontásban)
- a teljesítés helye
- a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, kapcsolattartó személy megnevezése,
telefonos
és elektronikus elérhetősége)
- az építési beruházás tárgya és rövid műszaki tartalma olyan részletességgel, hogy abból az
alkalmassági követelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen
- az ellenszolgáltatás nettó összege (HUF)
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
Amennyiben a referencia munkát konzorciumi formában teljesítették, a referencia
igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltak az
irányadóak.
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított nyolc évnél nem
régebben megkezdett referenciákat fogadja el.
A Kbt. 140. § (9) bekezdése irányadó.

Helyesen:

M/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak 
értelmében az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított nyolc év 
legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (vízgazdálkodási építmények és/vagy vízi 
létesítmények, és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, 
mérnöki létesítmények építési-szerelési munkái; árvíztározó és/vagy árvízcsúcs-csökkentő 
tározó és/vagy víztározó megépítésére) szerinti, az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően teljesített építési beruházásainak ismertetése, a teljesített építési beruházások - 
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti - igazolással 
történő alátámasztása. 
A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak minimálisan az alábbiakban részletezett 
információkat kell tartalmaznia: 
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap bontásban) 
- a teljesítés helye
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- a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, kapcsolattartó személy megnevezése,
telefonos 
és elektronikus elérhetősége) 
- az építési beruházás tárgya és rövid műszaki tartalma olyan részletességgel, hogy abból az 
alkalmassági követelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen 
- az ellenszolgáltatás nettó összege (HUF) 
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e. 
Amennyiben a referencia munkát konzorciumi formában teljesítették, a referencia
igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltak az
irányadóak. 
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított nyolc évnél nem
régebben teljesített (befejezett) referenciákat fogadja el. 
A Kbt. 140. § (9) bekezdése irányadó.

Szakasz száma:

. .

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen

Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:

IV . 2 . 2

A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő

A következő helyett

Dátum: 2017/05/08 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Helyesen

Dátum: 2017/05/25 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:

. .

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

Helyesen:
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Szakasz száma:

. .

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen

Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:

IV . 2 . 5

A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás
esetében)

A következő helyett

Dátum: 2017/07/07 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

Helyesen

Dátum: 2017/07/24 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:

. .

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

Helyesen:

Szakasz száma:

. .

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen

Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
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IV . 2 . 6

A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának
feltételei

A következő helyett

Dátum: 2017/05/08 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Helyesen

Dátum: 2017/05/25 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról

 A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.

 Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat is módosította. A módosított közbeszerzési
dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen,
térítésmentesen hozzáférhetővé teszi úgy, hogy azokat (az eredeti közbeszerzési
dokumentumokkal egyezően) közzéteszi a honlapján.
Elérési útvonal: http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek/dozmati-viztarozo-megepitese

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2017/05/05 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben


	„Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése” című KEHOP-1.5.0-15-2016-00008 azonosító számú projekt - kivitelezés és tervezés - 2. számú módosítás

