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Vállalkozási szerződés keretében «Balaton levezető rendszerének
korszerűsítése» című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007)
komplex előkészítési feladatai - KORRIGENDUM

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/129
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2016.11.09.
Iktatószám: 13562/2016
CPV Kód: 71241000-9
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
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Internetcím(ek):

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

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: Vállalkozási szerződés keretében «Balaton levezető rendszerének korszerűsítése» című
projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) komplex előkészítési feladatai

Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71241000-9

II.1.3) A szerződés típusa

 Építési beruházás

 Árubeszerzés

x Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében «Balaton levezető rendszerének korszerűsítése» című
projekt(KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) komplex előkészítési feladatai.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

2016/11/04 (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 - 12076 (év és a dokumentum száma)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 194 - 349156

Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:

2016/10/05 (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:

III . 1 . 3

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

A következő helyett:

Az alkalmassági minimumkövetelménye(i):
M1. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben
(36 hónapban)nem rendelkezik összesen az alábbi tárgyú tervezésekre vonatkozó
referenciával:
(…)
Az előírt alkalmassági követelmény legfeljebb 2 referenciával teljesíthető.

Helyesen:

Az alkalmassági minimumkövetelménye(i):
M1. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben
(36 hónapban)nem rendelkezik összesen az alábbi tárgyú tervezésekre vonatkozó
referenciákkal:
(…)
Az előírt alkalmassági követelmény több referenciával is teljesíthető oly módon, hogy egy
adott franciabekezdésben foglalt követelményt egy referenciának teljes egészében ki kell
elégítenie.

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: 2016/11/10 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Helyesen:

Dátum: 2016/11/21 (éééé/hh/nn)
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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 . 7

A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei

A következő helyett:

Dátum: 2016/11/10 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Helyesen:

Dátum: 2016/11/21 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

VII.2) További információk:

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a fentiekre (is) figyelemmel módosította. A módosító
hirdetményt és a módosított dokumentációt a gazdasági szereplők számára elektronikus úton,
korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi ajánlatkérő úgy, hogy azokat (az
eredeti közbeszerzési dokumentumokkal egyezően) közzéteszi a honlapján. Elérési útvonal:
http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek/balaton-levezeto-rendszerenek-korszerusitese/2

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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