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korrigendum 4 - A „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint
rehabilitációja” c., KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 sz. projektben a FIDIC
Sárga Könyv feltételei szerint kivitelezési és tervezési feladatok
ellátása.

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/119
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2017.07.13.
Iktatószám: 9769/2017
CPV Kód: 45240000-1
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: HU11
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Varga Enikő
Telefon: +36 12254402
E-mail: varga.eniko@ovf.hu
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Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ovf.hu

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” c.,
KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 sz. projektben a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint kivitelezési és
tervezési feladatok ellátása.

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) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében a „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja”
című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosítószámú projektben a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
kivitelezési és tervezési feladatok ellátása.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/07/10 (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: 2017 - 5570 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 077 - 148209
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2017/04/19 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
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VII.1.1) A módosítás oka
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:
. .
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:
A következő helyett:
Dátum: 2017/08/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2017/08/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (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 . 6
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: 2017/10/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2017/10/07 (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

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: 2017/08/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
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Dátum: 2017/08/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
1. A közbesz.dok. elektronikus elérhetősége: 
http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek/mosoni-duna-torkolati-szakaszanak-vizszint-rehabilitacioja/3 
A regisztrál. adatokat a kozbeszerzes@tendersoft.hu címre vagy a +36 17002021 fax számra kell 
megküldeni. Regisztr.adatok: a közbesz.dok.elektr. elérő szervezet neve, székhelye, adószáma, 
telefonszáma, faxszáma, e-mail címe. 
2. FAKSZ: dr. Benkó Ádám, 00078. 
3. Az ajánlatok érték. szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa, amely minden értékelési szempont esetében azonos: 1-10 pont 
4. Módszerek, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: 
1. ajánlati ár: fordított arányosítás; 
2. és 3. részszemp. minden alszempont esetében egyenes arányosítás. 
5. A III.1.2) P/1-P/3. és III.1.3) M/1-M/2. pontokban előírt feltételek és igazolási módok a 
minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak. 
6. Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melyet az 
ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani, és amelynek az ajánlati kötöttség 
idejére kell érvényesnek lennie. Mértéke 10 millió HUF. A befiz. helye, Ajánlatkérő fizetési 
számlaszáma: 10032000-00319841-30005204 A befizetés igazolásának módja: - átutalással való 
teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat); - pénzügyi intézmény vagy 
biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén az 
garancia/kezességvállaló nyilatkozat eredeti; - biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a 
kötelezvény eredeti példánya. 
7. A Kbt. 35. § (8) bek. alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) 
létrehozása. 
8. A szerződés teljesítése során szükséges MSZ EN ISO 9001:2009 rendszerszabvány szerinti 
minőségirányítási tanúsítvány, vagy az EU más tagállamából származó a fentiekkel egyenért. 
tanúsítvány, továbbá az egyenért. min.bizt. intézkedések egyéb bizonyítékainak alkalmazása. 
9. a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés hatálybalép.k időpontjáig legalább 100 
000 000 HUF/káresemény és legalább 500 000 000 HUF/év limitű All Risks típusú 
felelősségbizt. szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az 
kellő fedezetet nyújtson, kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel 
kapcs. többletköltségekre, a meglévő és szomszédos építményekre. 
10. Az ajánlatban csatolandó dokumentumokat az I. kötet 5. pontja tartalmazza. 
11. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra 
Ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad: 2. 
részszemp. minden alszemopntja esetén 5 db projekt, 3. részszemp. minden alszempontja 
esetén: 100 naptári nap. 
12. Ajánlatkérő akkor is a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a
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pontszámok meghatározásánál (a képletbe akkor is legkedvezőbbként meghatározott értéket
helyettesíti be), ha az ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb. Ajánlatkérő előírja, hogy
az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 66.§(6) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakat. 
13. Ajánlatkérő a Kbt.81.§(4) és (5) bek. alapján akként rendelkezik, hogy a bírálatnak az
aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését
követően végzi el, ill. az ajánlatok bírálatát - az egys.európai közbesz.dok.ban foglalt
nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. 
14. Ajánlatkérő alkalmazza az eljárásban a Kbt.75.§(2) e) pontja szerinti eredménytelenségi
okot. 
15. Ajánlatkérő a Kbt.53.§(5)-(6) és a Kbt.135.§(12) alapján a közbesz. eredményességét és a
közbesz. elj. eredményeként megkötendő szerz. hatálybalépését a következő feltételtől teszi
függővé: a Támogatási Szerződés módosítása a megvalósítási szakaszban tervezett feladatok
pénzügyi forrásának biztosítására. 
16. Az OVF folytatja le a közbesz. eljárást az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság nevében is.
Helyesen:
1. A közbesz.dok. elektronikus elérhetősége: 
http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek/mosoni-duna-torkolati-szakaszanak-vizszint-rehabilitacioja/3 
A regisztrál. adatokat a kozbeszerzes@tendersoft.hu címre vagy a +36 17002021 fax számra kell 
megküldeni. Regisztr.adatok: a közbesz.dok.elektr. elérő szervezet neve, székhelye, adószáma, 
telefonszáma, faxszáma, e-mail címe. 
2. FAKSZ: dr. Benkó Ádám, 00078. 
3. Az ajánlatok érték. szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa, amely minden értékelési szempont esetében azonos: 1-10 pont 
4. Módszerek, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: 
1. ajánlati ár: fordított arányosítás; 
2. és 3. részszemp. minden alszempont esetében egyenes arányosítás. 
5. A III.1.2) P/1-P/3. és III.1.3) M/1-M/2. pontokban előírt feltételek és igazolási módok a 
minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak. 
6. Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melyet az 
ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani, és amelynek az ajánlati kötöttség 
idejére kell érvényesnek lennie. Mértéke 10 millió HUF. A befiz. helye, Ajánlatkérő fizetési 
számlaszáma: 10032000-00319841-30005204 A befizetés igazolásának módja: - átutalással való 
teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat); - pénzügyi intézmény vagy 
biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén az 
garancia/kezességvállaló nyilatkozat eredeti; - biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a 
kötelezvény eredeti példánya. 
7. A Kbt. 35. § (8) bek. alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) 
létrehozása. 
8. A szerződés teljesítése során szükséges MSZ EN ISO 9001:2009 rendszerszabvány szerinti 
minőségirányítási tanúsítvány, vagy az EU más tagállamából származó a fentiekkel egyenért. 
tanúsítvány, továbbá az egyenért. min.bizt. intézkedések egyéb bizonyítékainak alkalmazása. 
9. a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés hatálybalép.k időpontjáig legalább 100 
000 000 HUF/káresemény és legalább 500 000 000 HUF/év limitű All Risks típusú 
felelősségbizt. szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az 
kellő fedezetet nyújtson, kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel
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kapcs. többletköltségekre, a meglévő és szomszédos építményekre. 
10. Az ajánlatban csatolandó dokumentumokat az I. kötet 5. pontja tartalmazza. 
11. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra
Ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad: 2.
részszemp. minden alszemopntja esetén 5 db projekt, 3. részszemp. minden alszempontja
esetén: 100 naptári nap. 
12. Ajánlatkérő akkor is a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a
pontszámok meghatározásánál (a képletbe akkor is legkedvezőbbként meghatározott értéket
helyettesíti be), ha az ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb. Ajánlatkérő előírja, hogy
az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 66.§(6) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakat. 
13. Ajánlatkérő alkalmazza az eljárásban a Kbt.75.§(2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 
14. Ajánlatkérő a Kbt.53.§(5)-(6) és a Kbt.135.§(12) alapján a közbesz. eredményességét és a
közbesz. elj. eredményeként megkötendő szerz. hatálybalépését a következő feltételtől teszi
függővé: a Támogatási Szerződés módosítása a megvalósítási szakaszban tervezett feladatok
pénzügyi forrásának biztosítására. 
15. Az OVF folytatja le a közbesz. eljárást az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság nevében is.
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)

VII.2) További információk:
Az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosultak.
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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