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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372588-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Vízi létesítmények építése
2016/S 206-372588

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 193-346999)

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

Országos Vízügyi Főigazgatóság
AK08474
Márvány utca 1/d.
Budapest
1012
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Varga Enikő
Telefon:  +36 12254400
E-mail: varga.eniko@ovf.hu 
Fax:  +36 12120773
NUTS-kód: HU101
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:
Vállalkozási szerződés az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak
terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00007 projekt – kivitelezés.

II.1.2) Fő CPV-kód
45240000

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

II.1.4) Rövid meghatározás:
„Vállalkozási szerződés az »Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak
terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán« című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00007 projekt engedélyezési terveinek
elkészítése, engedélyek megszerzése, építési, kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga könyv
szerinti megvalósítása a kiviteli tervek elkészítése a191/2009 IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően.”

VI. szakasz: Kiegészítő információk

mailto:varga.eniko@ovf.hu
http://www.ovf.hu
http://www.ovf.hu
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VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
24/10/2016

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 193-346999

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

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: VI.3.4
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
Az ajánlattétel ajánlati biztosítékhoz kötött, mértéke nettó 1 000 000 HUF. Ajánlatkérő számlaszáma:
10032000-00319841-30005204 (Magyar Államkincstár). Ajánlattevő a biztosíték rendelkezésre bocsátását az
ajánlatában köteles úgy igazolni, hogy az eredeti igazolást az ajánlathoz mellékelve, de be nem fűzve, annak
részeként nyújtja be, átutalással történő teljesítés esetén az ajánlathoz csatolni kell egy nyilatkozatot, amelyben
jelzi, hogy a Kbt. 54. §-a szerinti esetekben milyen számlára kell a biztosítékot visszautalni.
Helyesen:
Az ajánlattétel ajánlati biztosítékhoz kötött, mértéke nettó 1 000 000 HUF. Ajánlatkérő
számlaszáma:10032000-00319841-30005204 (Magyar Államkincstár). Ajánlattevő a biztosíték rendelkezésre
bocsátását az ajánlatában köteles úgy igazolni – kivéve az átutalással történő teljesítés esetét -, hogy az
eredeti igazolást az ajánlathoz mellékelve, de be nem fűzve, annak részeként nyújtja be. Amennyiben az
ajánlati biztosítékot átutalással kívánják teljesíteni, az ajánlathoz csatolni kell az átutalást igazoló dokumentum
egyszerű másolati példányát.

VII.2) 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/vedvonalak-terhelesenek-csokkentese-az-also-tiszan/3
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