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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414255-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások
2017/S 201-414255

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 183-375295)

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

Lechner Nonprofit Kft.
AK18375
Budafoki út 59.
Budapest
1111
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Ozsvárt Zsófia
Telefon:  +36 12792640
E-mail: zsofia.ozsvart@lechnerkozpont.hu 
Fax:  +36 12792640
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.lechnerkozpont.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.lechnerkozpont.hu

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

II.1.1) Elnevezés:
A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 azonosító számú projekt keretében településrendezési
eszközökelektronikus feldolgozása.

II.1.2) Fő CPV-kód
71300000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 azonosító számú projekt keretében településrendezési eszközök
elektronikus feldolgozása.

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

17/10/2017
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VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 183-375295

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:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 3 évben (36 hónapban) legalább 30 db településre vonatkozó, legfeljebb 6 szerződés keretében
megvalósult településrendezési eszközök tervezése és/vagy településrendezési eszközök digitalizálása tárgyú
referenciával, ahol a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Település alatt Ajánlatkérő a KSH településkóddal rendelkező településeket érti.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi képzettséggel és szakmai tapasztalattal
rendelkező szakemberekkel:
a) legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) térinformatikai (vagy ezzel egyenértékű) végzettségű
szakemberrel, aki legalább 36 hónap gyakorlattal rendelkezik térinformatikai adatbázis létrehozásában vagy
tervezésében;
b) legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) településmérnöki (vagy ezzel egyenértékű) végzettségű
szakemberrel, aki legalább 36 hónap településtervezési, vagy 24 hónap területrendezési gyakorlattal
rendelkezik.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
Helyesen:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 3 évben (36 hónapban) legalább 15 db településre vonatkozó településrendezési eszközök tervezése
és/vagy településrendezési eszközök digitalizálása tárgyú referenciával, ahol a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt.
Az előírt referenciamennyiség akár 15 db szerződéssel is teljesíthető.
Település alatt Ajánlatkérő a KSH településkóddal rendelkező településeket érti.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi képzettséggel és szakmai tapasztalattal
rendelkező szakemberekkel:
a) legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) térinformatikai (vagy ezzel egyenértékű) végzettségű
szakemberrel, aki legalább 36 hónap gyakorlattal rendelkezik térinformatikai adatbázis létrehozásában vagy
tervezésében;
b) legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) településmérnöki (vagy ezzel egyenértékű) végzettségű
szakemberrel, aki legalább 36 hónap településtervezési, vagy 24 hónap területrendezési gyakorlattal
rendelkezik.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 30/10/2017
Helyi idő: 10:00
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Helyesen:
Dátum: 23/11/2017
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
A következő helyett:
Dátum: 29/12/2017
Helyesen:
Dátum: 22/01/2018
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 30/10/2017
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 23/11/2017
Helyi idő: 10:00

VII.2) További információk:
Ajánlatkérő módosítja a felhívás III.1.3) pontjában "Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1 pontban előírt
műszaki illetve szakmai alkalmassági követelményt.
Ajánlatkérő módosítja továbbá a közbeszerzési dokumentációban a az ajánlattételi határidőre vonatkozó
információkat, összhangban a módosító hirdetménnyel.


