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OVF - Velencei tó partfal - Mérnök, műszaki ellenőr - Korrigendum III.

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/138
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2016.11.30.
Iktatószám: 14532/2016
CPV Kód: 71631000-0
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 12254400

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: Megbízási szerződés keretében a KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 „A Velencei-tavi partfal
komplex fenntartható rehabilitációja” tárgyú projekt mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatainak teljes
körű ellátása a

Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0

II.1.3) A szerződés típusa

 Építési beruházás

 Árubeszerzés

x Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:

Megbízási szerződés keretében a KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 „A Velencei-tavi partfal komplex
fenntartható rehabilitációja” tárgyú projekt mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatainak teljes körű
ellátása a FIDIC Sárga könyv és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásainak és a hatályos
jogszabályi előírásoknak megfelelően.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

2016/11/24 (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 - 11390 (év és a dokumentum száma)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 184 - 329783

Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:

2016/09/21 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások

VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.1) A módosítás oka
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x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása

 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:

III . 1 . 3

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (1/2)

A következő helyett:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1/
Alkalmatlan az aj.tevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától
visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónapban), az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített, befejezett, összesen legalább nettó 120.000.000 HUF értékű, az 1995.
évi LVII. törvény 7.§ (2) bekezdésének b)-f) pontjaiban meghatározott tárgyú, építési
beruházások bármelyike során nyújtott, „műszaki ellenőri feladatok ellátását is magába
foglaló FIDIC mérnöki tevékenység” tevékenységre vonatkozó referenciákkal, amelyek az
alábbi feltételeket teljesítik:
-amely 20 km hosszúságú partvédőmű és/vagy árvízvédelmi töltés építéséhez és/vagy
felújításához kapcsolódott
-amely legalább 4 projektelemet tartalmazott
...
Folytatva:

Helyesen:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1/
Alkalmatlan az aj.tevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától
visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónapban), az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített, befejezett, összesen legalább nettó 120.000.000 HUF értékű, az 1995.
évi LVII. törvény 7.§ (2) bekezdésének b)-f) pontjaiban meghatározott tárgyú, építési
beruházások bármelyike során nyújtott, „műszaki ellenőri feladatok ellátását is magába
foglaló FIDIC mérnöki tevékenység” tevékenységre vonatkozó referenciákkal, amelyek az
alábbi feltételeket teljesítik:
- amelyek 20 km hosszúságú partvédőmű és/vagy árvízvédelmi töltés építéséhez és/vagy
felújításához kapcsolódtak (a referencia legfeljebb 3 szerződésből teljesíthető)
- amelyek legalább 4 projektelemet tartalmaztak (a referencia legfeljebb 3 szerződésből
teljesíthető, így legalább egy szerződésnek tartalmaznia kell legalább két projektelemet)
...
Folytatva:

Szakasz száma:

. .

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:
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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:

III . 1 . 3

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (2/2)

A következő helyett:

...
Folytatás:
Projektelem: A teljes beruházás olyan része, amely térben, fizikailag és műszakilag, valamint
pénzügyileg is körülhatárolható (a beruházás költségvetésében önálló létesítményként
szereplő), önálló technológiai egységet képező munkarész, vagy létesítmény. Árvízvédelmi
beruházásoknál például önálló projektelemek lehetnek a folyó különböző szakaszain
található árvízvédelmi töltések, kapcsolódó útépítések, gátőr ház felújítások
Az előírt alkalmassági követelmény 2db referenciával is teljesíthető oly módon, hogy egy
adott francia bekezdésekben foglalt követelményt egy referenciának teljes egészében ki kell
elégítenie (tehát a partvédőművek és/vagy árvízvédelmi töltések hossza és a projektelemek
darabszáma tekintetében a referenciák nem adhatóak össze)
Közös aj.tétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös
aj.tevők együttesen is megfelelhetnek

Helyesen:

... 
Folytatás: 
Projektelem: A teljes beruházás olyan része, amely térben, fizikailag és műszakilag, valamint 
pénzügyileg is körülhatárolható (a beruházás költségvetésében önálló létesítményként 
szereplő), önálló technológiai egységet képező munkarész, vagy létesítmény. Árvízvédelmi 
beruházásoknál például önálló projektelemek lehetnek a folyó különböző szakaszain 
található árvízvédelmi töltések, kapcsolódó útépítések, gátőr ház felújítások. 
Az előírt alkalmassági követelmény legfeljebb összesen 3 db szerződésből teljesíthető.
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Közös aj.tétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös
aj.tevők együttesen is megfelelhetnek

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:

III . 2 . 2

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A következő helyett:

Nyertes ajánlattevő a teljesített és ajánlatkérő által leigazolt tevékenysége alapján
kivitelezési feladatok készültségi fokának, projekt előrehaladásának üteméhez kötött
százalékos mértékben naptári negyedévente (3 havonta) jogosult (adott esetben konzorciumi
tagonként) számlát kibocsátani.

Helyesen:

Nyertes ajánlattevő a teljesített és ajánlatkérő által leigazolt tevékenysége alapján
kivitelezési feladatok készültségi fokának, projekt előrehaladásának üteméhez kötött
százalékos mértékben negyedévente (3 havonta) jogosult (adott esetben konzorciumi
tagonként) számlát kibocsátani.

Szakasz száma:

. .

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:
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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

A következő helyett:

Dátum: 2016/11/30 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Helyesen:

Dátum: 2016/12/09 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
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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: 2017/01/30 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

Helyesen:

Dátum: 2017/02/07 (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
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Fő tárgy:
Szakasz száma:

IV . 2 . 7

A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei

A következő helyett:

Dátum: 2016/11/30 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Helyesen:

Dátum: 2016/12/09 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

VII.2) További információk:

Módosításra kerül a közbeszerzési dokumentumok 1., 2. és 3. 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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