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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:297428-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Környezeti kármentesítési szolgáltatások
2016/S 165-297428

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 138-249977)

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

MÁV – Magyar Államvasutak Zrt.
AK15784
Könyves Kálmán krt. 54–60.
Budapest
1087
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Pálffy Katalin
Telefon:  +36 15113290
E-mail: palffy.katalin@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:
Havária-jellegű és rendkívüli eseményekből bekövetkező környezeti károk (felszín alatti szennyezések)
felmérési, felszámolási és dokumentálási munkáinak beszerzése keretmegállapodás keretében 2016-2019.

II.1.2) Fő CPV-kód
90722200

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Havária-jellegű és rendkívüli eseményekből bekövetkező környezeti károk (felszín alatti szennyezések)
felmérési, felszámolási és dokumentálási munkáinak beszerzése keretmegállapodás keretében 2016-2019.
közötti időtartamra, 3 régióra bontva az alábbiak szerint:
1. rész: Közép-magyarországi régió: Budapest és környéke vasúthálózata (+ az 1. sz. vasúti fővonallal
Hegyeshalom országhatárig), valamint Szeged és környéke vasúthálózata;
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2. rész: Kelet-magyarországi régió: Miskolc és környéke vasúthálózata, Debrecen és környéke vasúthálózata,
Záhony és környéke vasúthálózata, Záhony-Port átrakási terület és vasúthálózata;
3. rész: Nyugat-magyarországi régió: Pécs és környéke vasúthálózata, valamint Szombathely és környéke
vasúthálózata.
A megvalósítandó feladatok részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

26/08/2016

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 138-249977

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:
M.2) „Kr.” 21. § (3) bek. b) pontja alapján az M.2) pontban meghatározott végzettséggel rendelkező
szakemberek bemutatása a szakember által aláírt szakmai önéletrajz (név, képzettség, végzettség, szakmai
tapasztalat ismertetése) formájában, melyhez csatolni kell a rendelkezésre állási nyilatkozatot, valamint a
szakemberek képzettségét, végzettségét igazolására szolgáló okirat egyszerű másolatát is. Az M.2.1) pontban
megjelölt szakember tekintetében kérjük, csatolni az engedélyt.
Helyesen:
M.2) „Kr.”21. § (3) bek. b) pontja alapján az M.2) pontban meghatározott végzettséggel rendelkező
szakemberek bemutatása a szakember által aláírt szakmai önéletrajz (név, képzettség, végzettség, szakmai
tapasztalat ismertetése) formájában, melyhez csatolni kell a rendelkezésre állási nyilatkozatot, valamint a
szakemberek képzettségét, végzettségét igazolására szolgáló okirat egyszerű másolatát is.
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
A következő helyett:
Az AT-knek az ajánlat benyújtásakor – az előzetes ellenőrzés körében – a Kbt. 69. § (2) bekezdésének
megfelelően, az EEKD benyújtásával kell az ALK-nek való megfelelést előzetesen igazolnia. Az EEKD-ban
elegendő az AT vagy kapacitást biztosító szervezet olyan tartalmú nyilatkozatának benyújtása, hogy az megfelel
az ALK-nek. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bek. szerint benyújtandó igazolás
kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges
adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot. A műszaki/szakmai ALK-nek való megfelelést a Kbt.
69. § (4) bek. szerinti vizsgálat során – az AK felhívására – a gazdasági szereplőknek az ebben a pontban
meghatározott dokumentumok benyújtásával kell igazolnia. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 65. § (6)
bek..
Helyesen:
Az AT-knek az ajánlat benyújtásakor – az előzetes ellenőrzés körében – a Kbt. 69. § (2) bekezdésének
megfelelően, az EEKD benyújtásával kell az ALK-nek való megfelelést előzetesen igazolnia. A nyilatkozat
tartalmazza annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bek. szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv
jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és –
szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot. A műszaki/szakmai ALK-nek való megfelelést a Kbt. 69. § (4) bek.
szerinti vizsgálat során – az AK felhívására – a gazdasági szereplőknek az ebben a pontban meghatározott
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dokumentumok benyújtásával kell igazolnia. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 65. § (6) bek. Az EEKD
IV. részében kérjük részletesen feltüntetni a fentiekben kért információkat.
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:
A következő helyett:
Dátum: 30/08/2016
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 08/09/2016
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
A következő helyett:
Dátum: 02/11/2016
Helyesen:
Dátum: 07/11/2016
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei:
A következő helyett:
Dátum: 30/08/2016
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 08/09/2016
Helyi idő: 10:00

VII.2) További információk:
Módosításra kerül a közbeszerzési dokumentumok Dokumentáció_2. kieg elnevezésű része.
A módosított közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/beszerzesi-hirdetmenyek/folyamatban
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