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OVF - Velencei partfal Tervezés és kivitelezés - Módosítás

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/114
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2016.10.03.
Iktatószám: 11316/2016
CPV Kód: 45246100-4
Ajánlatkérő: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok:

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

2014/23/EU irányelv

2014/24/EU irányelv

2014/25/EU irányelv

Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új
eljárást kell indítani.

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

I.1) Név és címek

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 12254402

E-mail: varga.eniko@ovf.hu

Fax: +36 12120773

Internetcím(ek):

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

 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

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

Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45246100-4

II.1.3) A szerződés típusa

x Építési beruházás

 Árubeszerzés

 Szolgáltatásmegrendelés

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:

2016/09/26 (éééé/hh/nn)

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai

Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja

 eNotices

x TED eSender

 Egyéb mód:

TED eSender bejelentkezés: TED88

TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88

Hirdetmény hivatkozási száma: 2016 - 9902 (év és a dokumentum száma)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 160 - 289002

Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:

2016/08/18 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások

VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.1) A módosítás oka

x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
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 A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak

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

 

Szakasz száma:

II . 2 . 5

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye: ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 1/2

A következő helyett:

Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Jótállás időtartama (a műszaki átadás-átvételt követő naptól
számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 24 hónap, legkedvezőbb
szintje: 36 hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2. Ajánlattevő személyi állományának képzettsége / Súlyszám: 42
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Az M/2. a) alkalmassági követelmény szerinti szakember AD I.
kötet 19. pont 2.1.alpontjában meghatározott, alkalmassági követelményen felüli gyakorlata
(igen/nem) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Az M/2. d) alkalmassági követelmény szerinti szakember AD I.
kötet 19. pont 2.2.alpontjában meghatározott alkalmassági követelményen felüli tapasztalat
(darabban meghatározva) / Súlyszám:7
...
Folytatva:

Helyesen:

Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Jótállás időtartama (a műszaki átadás-átvételt követő naptól
számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 24 hónap, legkedvezőbb
szintje: 36 hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2. Ajánlattevő személyi állományának képzettsége / Súlyszám: 42
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Az M/2. a) alkalmassági követelmény szerinti szakember AD I.
kötet 19. pont 2.1.alpontjában meghatározott, alkalmassági követelményen felüli gyakorlata
(igen/nem) / Súlyszám: 9
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Az M/2. d) alkalmassági követelmény szerinti szakember AD I.
kötet 19. pont 2.2.alpontjában meghatározott alkalmassági követelményen felüli tapasztalat
(darabban meghatározva) / Súlyszám:9
...
Folytatva:

Szakasz száma:

. .

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
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Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Szakasz száma:

. .

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

Helyesen:

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:

II . 2 . 5

Rész száma: ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 2/2

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

...
Folytatás:
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Az M/2. b) alkalmassági követelmény szerinti szakember AD I.
kötet 19. pont 2.3.alpontjában meghatározott alkalmassági követelményen felüli
munkatapasztalat (hónapban meghatározva) /Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: 2.4. Az M/2. c) alkalmassági követelmény szerinti szakember AD I.
kötet 19. pont 2.4. alpontjában meghatározott alkalmassági követelményen felüli tapasztalat
(darabban szakterületben meghatározva) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: 2.5. Az M/2. d) alkalmassági követelmény szerinti szakember AD I.
kötet 19. pont 2.5.alpontjában meghatározott alkalmassági követelményen felüli szakmai
tapasztalat (hónapban meghatározva) /Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: 2.6. Az M/2. d) alkalmassági követelmény szerinti szakember AD I.
kötet 19. pont 2.6.alpontjában meghatározott alkalmassági követelményen felüli szakmai
tapasztalat (darabban meghatározva) /Súlyszám: 7
Ár - Súlyszám: 50

Helyesen:

... 
Folytatás: 
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Az M/2. b) alkalmassági követelmény szerinti szakember AD I. 
kötet 19. pont 2.3.alpontjában meghatározott alkalmassági követelményen felüli 
munkatapasztalat (hónapban meghatározva) /Súlyszám: 8 
Minőségi kritérium - Név: 2.4. Az M/2. c) alkalmassági követelmény szerinti szakember AD I. 
kötet 19. pont 2.4. alpontjában meghatározott alkalmassági követelményen felüli tapasztalat 
(darabban szakterületben meghatározva) / Súlyszám: 8 
Minőségi kritérium - Név: 2.5. Az M/2. d) alkalmassági követelmény szerinti szakember AD I. 
kötet 19. pont 2.6.alpontjában meghatározott alkalmassági követelményen felüli szakmai
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tapasztalat (darabban meghatározva) /Súlyszám: 8 
Ár - Súlyszám: 50

Szakasz száma:

. .

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Szakasz száma:

. .

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

Helyesen:

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:

VI . 3 .

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye: További információk:

A következő helyett:

6.Részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 1-100 pont; 1
pont legrosszabb,100 pont legjobb érték.
Módszerek ism, mellyel Ajkérő megadja pontszámokat:
1. részszempontnál KH 1.6 2012-i útmutatójának („Útm.”) III.A.1.bb) pontja szerinti
arányosítás;
2. részszempont 1, 2, 4, 6 alszempontja Útm. III.B.1. pontja szerinti pontozás, 3,5,
alszempontja III.A.1.bb)szerinti arányosítás;
3. részszempont esetében Útm. III.A.1.ba) pont szerinti arányosítás.
Pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, kerekítés: 2 tizedesjegyig.

Helyesen:

6.Részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 1-100 pont; 1 
pont legrosszabb,100 pont legjobb érték. 
Módszerek ism, mellyel Ajkérő megadja pontszámokat: 
1. részszempontnál KH 1.6 2012-i útmutatójának („Útm.”) III.A.1.bb) pontja szerinti 
arányosítás; 
2. részszempont 1, 2, 4, 5 alszempontja Útm. III.B.1. pontja szerinti pontozás, 3 alszempontja
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III.A.1.bb)szerinti arányosítás; 
3. részszempont esetében Útm. III.A.1.ba) pont szerinti arányosítás. 
Pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, kerekítés: 2 tizedesjegyig.

Szakasz száma:

. .

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Szakasz száma:

. .

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

Helyesen:

Dátum: (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 szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Szakasz száma:

IV . 2 . 2

A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
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A következő helyett:

Dátum: 2016/10/04 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Helyesen:

Dátum: 2016/10/19 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: 14:00 (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 szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Szakasz száma:

IV . 2 . 6

A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

A következő helyett:

Dátum: 2016/12/03 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

Helyesen:

Dátum: 2016/12/19 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:

. .

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

Helyesen:

Szakasz száma:

. .
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Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Szakasz száma:

IV . 2 . 7

A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei

A következő helyett:

Dátum: 2016/10/04 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Helyesen:

Dátum: 2016/10/19 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

VII.2) További információk:

A közbeszerzési dokumentumok első kötete kiegészítésre került az 1.7 és 1.8 ponttal, valamint a
fenti módosításnak megfelelően az értékelési szempontrendszer változásai is átvezetésre kerültek,
amely alapján a felolvasólap is módosult.
Változott továbbá a 2.3. értékelési részszempont a dokumentáció első kötetének általános
részében, amely alapján a felolvasólap is módosult.
A közbeszerzési dokumentumok második kötetébe bekerült új 2.21-es pont, amelynek hatására a
2-es ponton belül a további számozás is módosult, valamint módosult a 6.2 pont illetve pontosításra
kerültek a fejezetcímek.
Módosításra kerül a közbeszerzési dokumentumok ötödik kötete.
A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal
megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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