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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:133031-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások
2017/S 070-133031

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 043-078610)

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

MÁV – Magyar Államvasutak Zrt.
AK15784
Könyves Kálmán krt. 54–60.
Budapest
1087
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Krönung Judit
Telefon:  +36 305532067
E-mail: kronung.judit@mav.hu 
Fax:  +36 15117526
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mav.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Meglévő vasúti acélhidak H-4 Utasítás szerinti statikai felülvizsgálata.

II.1.2) Fő CPV-kód
71631450

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
„Meglévő vasúti acélhidak H-4 Utasítás szerinti statikai felülvizsgálata” az alábbiak szerint:
1. rész: A Dunától keletre 49 db vasúti acélhíd H-4 Utasítás szerinti statikai felülvizsgálata összesen 2 833 m
hosszban;
2. rész: A Dunántúlon 27 db vasúti acélhíd H-4 Utasítás szerinti statikai felülvizsgálata összesen 648 m
hosszban.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:78610-2017:TEXT:HU:HTML
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VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
06/04/2017

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 043-078610

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 következő helyett:
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
(...)
M/2.
Előzetes igazolási mód: Az ajánlattétel során ajánlattevőnek az ESPD IV. rész alfa) szakaszában kell
nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alk. követelményeknek.
AK Kbt. 69. § (4) bek-e szerinti felhívására AT-nek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3)
bek. b) pontja szerint a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek tekintetében az alábbi dokumentumokat:
1. Nyilatkozat a szakemberről. (Egyértelműen ki kell derülnie, hogy az adott szakembert AT melyik részhez,
melyik alk. köv. (M/2 a) vagy M/2 b)) tekintetében ajánlja meg, és hogy melyik szervezet (AT vagy adott esetben
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet) ajánlja-e meg.)
2. Önéletrajz.
3. Rendelkezésre állási nyilatkozat az AT-vel, ill. az alk. igazolására bevont más szervezettel munkaviszonyban
nem álló szakember esetén.
4. Képzettséget igazoló dok.
A csatolandó dokumentumok min. tartalmi előírásait és a nyilatkozatmintákat a KD tartalmazza.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(9) bekezdése alkalmazandó.
Helyesen:
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
(...)
M/2.
Előzetes igazolási mód: Az ajánlattétel során ajánlattevőnek az ESPD IV. rész alfa) szakaszában kell
nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alk. követelményeknek.
AK Kbt. 69. § (4) bek-e szerinti felhívására AT-nek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3)
bek. b) pontja szerint a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek tekintetében az alábbi dokumentumokat:
1. Nyilatkozat a szakemberről. (Egyértelműen ki kell derülnie, hogy az adott szakembert AT melyik részhez,
melyik alk. köv. (M/2 a) vagy M/2 b)) tekintetében ajánlja meg, és hogy melyik szervezet (AT vagy adott esetben
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet) ajánlja-e meg.)
2. Önéletrajz (adott esetben).
3. Rendelkezésre állási nyilatkozat az AT-vel, ill. az alk. igazolására bevont más szervezettel munkaviszonyban
nem álló szakember esetén.
4. Képzettséget igazoló dok.(adott esetben).
A csatolandó dokumentumok min. tartalmi előírásait és a nyilatkozatmintákat a KD tartalmazza.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(9) bekezdése alkalmazandó.
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
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A következő helyett:
Dátum: 07/04/2017
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 19/04/2017
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 07/04/2017
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 19/04/2017
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Hely:
MÁV Zrt., 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 54-60., II. emelet 217. tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az
ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.
A bontási eljárás vonatkozásában egyebekben a Kbt. 68. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak.
Helyesen:
Hely:
MÁV Zrt., 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 54-60., II. emelet 350. tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az
ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.
A bontási eljárás vonatkozásában egyebekben a Kbt. 68. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak.

VII.2) További információk:
Ajánlatkérő tájékoztatja Gazdasági szereplőket, hogy a Közbeszerzési Dokumentumok is módosításra kerültek.
A módosított Közbeszerzési Dokumentumok kotlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen elérhetőek az alábbi
címen:
https://mavcsoport.hu/mav-csoport/beszerzesi-hirdetmenyek/folyamatban

https://mavcsoport.hu/mav-csoport/beszerzesi-hirdetmenyek/folyamatban

