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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328541-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások
2016/S 183-328541

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 155-280441)

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:
Ráckevei (Soroksári) Duna és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és rekonstrukció KEHOP1.3 115201500002
azonosító számú projekt keretében FIDIC Mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatok ellátása.

II.1.2) Fő CPV-kód
71631000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási szerződés keretében a „Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RSD) és mellékágai kotrása, műtárgyépítés
és -rekonstrukció” című, KEHOP-1.3.1-15-2015-00002 azonosító számú projektben tervezésre és kivitelezésre
FIDIC Sárga Könyv szerint megkötésre kerülő szerződésben foglalt munkák FIDIC Mérnöki, műszaki ellenőrzési
feladatainak ellátása.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
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VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
21/09/2016

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 155-280441

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

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, A kiválasztási szempontok felsorolása és
rövid ismertetése:
A következő helyett:
(...)
Ha a jogosultságot – amennyiben a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények
ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és
gyakorlatot az ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumokat kell
egyszerű másolatban benyújtani;
Helyesen:
(...)
Ha a jogosultságot – amennyiben a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények
ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és
gyakorlatot az ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumokat kell
egyszerű másolatban benyújtani. Az M.2.c) és M.2.d) pontokra megajánlott szakemberek esetében igazolni
szükséges, hogy a releváns jogosultság megszerzésére mikor került sor;
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A következő helyett:
M.2. nem rendelkezik min. az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
M.2.a) min. 1 fő projektvezetővel, aki rendelkezik:
— építőmérnöki, vízépítő mérnöki, vagy vízgazdálkodási mérnöki vagy ezekkel egyenértékű (e.) felsőfokú
végzettséggel,
— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. (266/2013 Kr.) szerinti SZB vagy azzal egyenértékű jogosultsággal (e. j-gal)
vagy a megszerzéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal (megszerz. szük. végz. és sz. gyak.-
tal),
— a 297/2009. (XII.21.) Korm. rend. (297/2009 Kr.) szerinti SZVV-3.5. vagy SZVV-3.6. szakértői jogosultsággal,
vagy azzal e. j-gal vagy a megszerz. szük. végz. és sz. gyak.-tal,
— min. 36 hónap projektvezetőként, vagy annak helyetteseként szerzett műszaki ellenőri és/vagy FIDIC
Mérnöki szakmai tapasztalattal,
— projektvezetőként, vagy annak helyettesként min. 1 db vízgazdálkodási beruházás megvalósítása során
nyújtott FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátásában szerzett tapasztalattal;
Helyesen:
M.2. nem rendelkezik min. az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
M.2.a) min. 1 fő projektvezetővel, aki rendelkezik:
— építőmérnöki, vízépítő mérnöki, vagy vízgazdálkodási mérnöki vagy ezekkel egyenértékű (e.) felsőfokú
végzettséggel,
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— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. (266/2013 Kr.) szerinti SZB vagy azzal egyenértékű jogosultsággal (e. j-gal)
vagy a megszerzéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal (megszerz. szük. végz. és sz. gyak.-
tal),
— a 297/2009. (XII.21.) Korm. rend. (297/2009 Kr.) szerinti SZVV-3.5. vagy SZVV-3.6. szakértői
jogosultsággal,vagy azzal e. j-gal vagy a megszerz. szük. végz. és sz. gyak.-tal,
— projektvezetőként, vagy annak helyetteseként min. 1 db vízgazdálkodási beruházás megvalósítása során
nyújtott FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátásában szerzett tapasztalattal;
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A következő helyett:
M.2.b) min. 1 fő projektvezető-helyettessel, aki rendelkezik:
— építőmérnöki, vízépítő mérnöki, vagy vízgazdálkodási mérnöki vagy ezekkel e. felsőfokú végzettséggel,
— 266/2013 Kr. szerinti ME-VZ műszaki ellenőri jogosultsággal vagy azzal e. j-gal, vagy a megszerz. szük.végz.
és sz. gyak.;
— min. 36 hónap projektvezetőként, vagy annak helyettesként szerzett műszaki ellenőri és/vagy FIDIC Mérnöki
szakmai tapasztalattal;
— min. 1 db, folyami vagy területi vízgazdálkodási és/vagy árvízvédelmi beruházás megvalósítása során
nyújtott FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátásában szerzett tapasztalattal;
Helyesen:
M.2.b) min. 1 fő projektvezető-helyettessel, aki rendelkezik:
— építőmérnöki, vízépítő mérnöki, vagy vízgazdálkodási mérnöki vagy ezekkel e. felsőfokú végzettséggel,
— 266/2013 Kr. szerinti ME-VZ műszaki ellenőri jogosultsággal vagy azzal e. j-gal, vagy a megszerz. szük.végz.
és sz. gyak.,
— min. 36 hónap projektvezetőként, vagy annak helyetteseként, vagy műszaki ellenőrként szerzett műszaki
ellenőri és/vagy FIDIC Mérnöki szakmai tapasztalattal,
— min. 1 db, folyami vagy területi vízgazdálkodási és/vagy árvízvédelmi beruházás megvalósítása során
nyújtott FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátásában szerzett tapasztalattal;
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A következő helyett:
(...)
Valamennyi szakembernél az előírt gyakorlati idő a releváns jogosultság megszerzését, vagy az annak
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő leteltét követő időszakban vehető figyelembe;
Helyesen:
(...)
Az M.2.c) és M.2.d) pontokra megajánlott szakembereknél az előírt szakmai gyakorlati idő a releváns
jogosultság megszerzését, vagy az annak megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő leteltét követő
időszakban vehető figyelembe;
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:
A következő helyett:
Dátum: 27/09/2016
Helyi idő: 14:00
Helyesen:
Dátum: 30/09/2016
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Helyi idő: 14:00
Szakasz száma: IV.2.6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
A következő helyett:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 28/11/2016
Helyesen:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 29/11/2016
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei:
A következő helyett:
Dátum: 27/09/2016
Helyi idő: 14:00
Helyesen:
Dátum: 30/09/2016
Helyi idő: 14:00

VII.2) További információk:
A korrigendum mellett a további közbeszerzési dokumentumok is módosultak: Ajánlati dokumentáció.


