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beszerzése”-2. részajánlat-Szárazáruk
Közbeszerzési Értesítő száma:
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2019/30
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Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL

CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

15000000-8
Budapesti Fegyház és Börtön
HU110

2019.02.12.
2256/2019

NATUR-ROST Kft.

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Fegyház és Börtön
Nemzeti azonosítószám: AK01213
Postai cím: Kozma utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1108
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Aretina Lilla
Telefon: +36 4325900
E-mail: bfb.uk@bv.gov.hu
Fax: +36 12628444
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu/hu/intezetek/budapesti/kapcsolat
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestifegyhaz.hu
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Fogvatartottak élelmezési ellátását biztosító alapanyagok beszerzése”-2. részajánlat
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15000000-8

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „Fogvatartottak élelmezési ellátását biztosító alapanyagok beszerzése”-2. részajánlat
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15893000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1108 Budapest, Kozma utca 13.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Határidős adásvételi szerződés különféle élelmiszerek beszerzésére, 6 részajánlat tételi körben.
Termékcsoportok:
2. Szárazáruk,
Megnevezés - Előírt minőség és kiszerelés - Mérték - Mennyiség - Egyenértékűségi hivatkozás
1. kakaópor-min. 10-12% kakaóvajtart.-kg-45
2. citromlé-min. 50%-os gyümölcstart.-L-20
3. konzum tea-fekete tea-kg-110
4. instant tea -hidegen is oldódó, 400g/100L-kg-5500
5. puffasztott rizsszelet-100g-os, gluténmentes, max. 1,3% sótart.-csomag-14600
6. korpás keksz-174g-os-csomag-400
7. szaloncukor-zselés, lédig-kg-150
8. búzadara-1-2kg-os-kg-1500
9. kristálycukor-1kg-os-kg-6000
10. liszt-BL-55-kg-10000
11. rizs -lédig, A minőségű-kg-20000
12. kukoricaliszt-1kg-os-kg-10
13. burgonya-keményítő-gluténmentes-kg-100
14. rizsliszt-1kg-os-kg-10
15. élesztő-friss 50g-os-db-250
16. zsemlemorzsa-5kg-os-kg-300
17. búzakorpa-0,5 - 1kg-os-kg-10
18. zabkorpa-0,5 - 1kg-os-kg-10
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19. só-finom, jódozott, asztali-kg-5200
20. sütőpor-1kg-os-kg-5
21. vaniliás cukor-1kg-os-kg-10
22. pudingpor-vaniliás, főzős, gluténmentes-kg-10
23. napraforgó étolaj-100%-os-L-14000
24. sertés zsír-1kg-os, tömbös-kg-100
25. mini margarin -10g-os, light-db-600000
26. lencse -száraz, lédig-kg-1000
27. szárazbab-tarka, lédig-kg-1000
28. szójakocka-100% szójatart., 0,2-20kg-os-kg-150
29. szójagranulátum-100% szójatart., 0,2-20kg-os-kg-50
30. mák-darált-kg-800
31. baromfi vagdalt -alu doboz, min. 25% hústart., 50g-os-db-20000
32. baromfi löncs -alu doboz, min. 25% hústart., 100g-os-db-19000-allergénmentes
33. marha löncshús -alu doboz, min. 30% hústart., 130g-os-db-15000-allergénmentes
34. marha májaskrém, sertéshúsmentes-alu doboz, min. 15% májtart.,
50g-os-db-50000-allergénmentes
35. marha májaskrém -alu doboz, 15% májtart., 130g-os-db-20000-allergénmentes
36. baromfikrém szárnyasmájjal-alu doboz, min. 15% májtart., 50g-os-db-83000-allergénmentes
37. baromfi májaskrém -alu doboz, min. 15% májtart., 130g-os-db-20000-allergénmentes
38. harcsapástétom, zöldfűszer és magyaros-alu doboz,min.51% hústart., 100g-os-db-20000
39. sertésmájkrém-alu doboz, min. 25% májtart., 50g-os-db-53000-allergénmentes
40. sertés májaskrém-alu doboz, min. 15% májtart., 130g-os-db-26000-allergénmentes
41. szárnyas májaskrém, sertéshúsmentes-alu doboz, min. 15% májtart.,
50g-os-db-35000-allergénmentes
42. szárnyas májaskrém, sertéshúsmentes-alu doboz, min. 15% májtart.,
130g-os-db-20000-allergénmentes
43. zöldségpástétom, répa,brokkoli,burg.,vhagy.,karfiol-alu dob., min. 63% zöldségtart.,
100g-os-db-11000-allergénmentes
44. tavaszi baromfi vagdalt -alu doboz, min. 15% hústart., 100g-os-db-40000-allergénmentes
45. kolbászkrém-alu doboz, min. 22% hústart., 50g-os-db-10000-allergénmentes
46. baromfi kolbászkrém-alu doboz, min. 22% hústart., 100g-os-db-10000-allergénmentes
47. alma befőtt-5/1-es-L-1600
48. alma befőtt diabetikus -1/1-es-L-200
49. körte befőtt-5/1-es-L-150
50. szilva befőtt-5/1-es, magmentes-L-200
51. őszibarack befőtt-felezett, nettó töltőtömeg 1kg-kg-150
52. ananász befőtt-körszeletes, nettó töltőtömeg 1kg-kg-35
53. olivabogyó-magozott, zöld, nettó töltőtömeg 1kg-kg-25
54. olivabogyó-magozott, fekete, nettó töltőtömeg 1kg-kg-10
55. vegyes befőtt -5/1-es-L-150
56. mini dzsem-25g-os, vegyes ízekben-db-50000
57. sárgaborsó-száraz-kg-1500
58. meggy befőtt -5/1-es, magmentes-L-25
59. mini dzsem diabetikus -20g-os-db-2500
60. vegyesíz-sütésálló-kg-2000
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61. sárgabarack íz -5/1-es-L-100
62. mini méz -25g-os-db-40000
63. mini méz diabetikus -20g-os-db-3500
64. gomba -5/1-es-L-550
65. karfiol -5/1-es-L-10
66. natúr lecsó , min. 4250g töltőtömeg-min. 30% paprikatart., 5/1-es-L-8300
67. paradicsom püré -min. 28% paradicsomtart., 5/1-es-L-2300
68. zöldbab-5/1-es-L-300
69. zöldborsó -5/1-es-L-300
70. ketchup -min 9% paradicsomtart., 5/1-L-450
71. mustár -5/1-es-L-300
72. mazsola-0,25 - 1kg-os-kg-3
73. dejó-5-10 kg-os-kg-600
74. paprikakrém-csípős, piros-kg-100
75. ételecet -20%-os -L-150
76. marha erőlevespor-1-5kg-os-kg-230
77. tyúk erőlevespor-1-5kg-os, -kg-150
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió
időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/01/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/01/29 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam
indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam
indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 051 - 112666
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: „Fogvatartottak élelmezési ellátását biztosító
alapanyagok beszerzése”-2. részajánlat
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/01/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: NATUR-ROST Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kardos István u. 1586/1.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2310
Ország: HU
E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa
nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 64 383 109 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja: 2019.01.28.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
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E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A
jogorvoslati kérelmek benyújtása a Kbt. 148. §-ának megfelelően történik.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/07 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15000000-8

VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15893000-4

VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1108 Budapest, Kozma utca 13.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
atáridős adásvételi szerződés különféle élelmiszerek beszerzésére, 6 részajánlat tételi körben.
Termékcsoportok:
2. Szárazáruk,
Megnevezés - Előírt minőség és kiszerelés - Mérték - Mennyiség - Egyenértékűségi hivatkozás
1. kakaópor-min. 10-12% kakaóvajtart.-kg-45
2. citromlé-min. 50%-os gyümölcstart.-L-20
3. konzum tea-fekete tea-kg-110
4. instant tea -hidegen is oldódó, 400g/100L-kg-5500
5. puffasztott rizsszelet-100g-os, gluténmentes, max. 1,3% sótart.-csomag-14600
6. korpás keksz-174g-os-csomag-400
7. szaloncukor-zselés, lédig-kg-150
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8. búzadara-1-2kg-os-kg-1500
9. kristálycukor-1kg-os-kg-6000
10. liszt-BL-55-kg-10000
11. rizs -lédig, A minőségű-kg-20000
12. kukoricaliszt-1kg-os-kg-10
13. burgonya-keményítő-gluténmentes-kg-100
14. rizsliszt-1kg-os-kg-10
15. élesztő-friss 50g-os-db-250
16. zsemlemorzsa-5kg-os-kg-300
17. búzakorpa-0,5 - 1kg-os-kg-10
18. zabkorpa-0,5 - 1kg-os-kg-10
19. só-finom, jódozott, asztali-kg-5200
20. sütőpor-1kg-os-kg-5
21. vaniliás cukor-1kg-os-kg-10
22. pudingpor-vaniliás, főzős, gluténmentes-kg-10
23. napraforgó étolaj-100%-os-L-14000
24. sertés zsír-1kg-os, tömbös-kg-100
25. mini margarin -10g-os, light-db-600000
26. lencse -száraz, lédig-kg-1000
27. szárazbab-tarka, lédig-kg-1000
28. szójakocka-100% szójatart., 0,2-20kg-os-kg-150
29. szójagranulátum-100% szójatart., 0,2-20kg-os-kg-50
30. mák-darált-kg-800
31. baromfi vagdalt -alu doboz, min. 25% hústart., 50g-os-db-20000
32. baromfi löncs -alu doboz, min. 25% hústart., 100g-os-db-19000-allergénmentes
33. marha löncshús -alu doboz, min. 30% hústart., 130g-os-db-15000-allergénmentes
34. marha májaskrém, sertéshúsmentes-alu doboz, min. 15% májtart.,
50g-os-db-50000-allergénmentes
35. marha májaskrém -alu doboz, 15% májtart., 130g-os-db-20000-allergénmentes
36. baromfikrém szárnyasmájjal-alu doboz, min. 15% májtart., 50g-os-db-83000-allergénmentes
37. baromfi májaskrém -alu doboz, min. 15% májtart., 130g-os-db-20000-allergénmentes
38. harcsapástétom, zöldfűszer és magyaros-alu doboz,min.51% hústart., 100g-os-db-20000
39. sertésmájkrém-alu doboz, min. 25% májtart., 50g-os-db-53000-allergénmentes
40. sertés májaskrém-alu doboz, min. 15% májtart., 130g-os-db-26000-allergénmentes
41. szárnyas májaskrém, sertéshúsmentes-alu doboz, min. 15% májtart.,
50g-os-db-35000-allergénmentes
42. szárnyas májaskrém, sertéshúsmentes-alu doboz, min. 15% májtart.,
130g-os-db-20000-allergénmentes
43. zöldségpástétom, répa,brokkoli,burg.,vhagy.,karfiol-alu dob., min. 63% zöldségtart.,
100g-os-db-11000-allergénmentes
44. tavaszi baromfi vagdalt -alu doboz, min. 15% hústart., 100g-os-db-40000-allergénmentes
45. kolbászkrém-alu doboz, min. 22% hústart., 50g-os-db-10000-allergénmentes
46. baromfi kolbászkrém-alu doboz, min. 22% hústart., 100g-os-db-10000-allergénmentes
47. alma befőtt-5/1-es-L-1600
48. alma befőtt diabetikus -1/1-es-L-200
49. körte befőtt-5/1-es-L-150
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50. szilva befőtt-5/1-es, magmentes-L-200
51. őszibarack befőtt-felezett, nettó töltőtömeg 1kg-kg-150
52. ananász befőtt-körszeletes, nettó töltőtömeg 1kg-kg-35
53. olivabogyó-magozott, zöld, nettó töltőtömeg 1kg-kg-25
54. olivabogyó-magozott, fekete, nettó töltőtömeg 1kg-kg-10
55. vegyes befőtt -5/1-es-L-150
56. mini dzsem-25g-os, vegyes ízekben-db-50000
57. sárgaborsó-száraz-kg-1500
58. meggy befőtt -5/1-es, magmentes-L-25
59. mini dzsem diabetikus -20g-os-db-2500
60. vegyesíz-sütésálló-kg-2000
61. sárgabarack íz -5/1-es-L-100
62. mini méz -25g-os-db-40000
63. mini méz diabetikus -20g-os-db-3500
64. gomba -5/1-es-L-550
65. karfiol -5/1-es-L-10
66. natúr lecsó , min. 4250g töltőtömeg-min. 30% paprikatart., 5/1-es-L-8300
67. paradicsom püré -min. 28% paradicsomtart., 5/1-es-L-2300
68. zöldbab-5/1-es-L-300
69. zöldborsó -5/1-es-L-300
70. ketchup -min 9% paradicsomtart., 5/1-L-450
71. mustár -5/1-es-L-300
72. mazsola-0,25 - 1kg-os-kg-3
73. dejó-5-10 kg-os-kg-600
74. paprikakrém-csípős, piros-kg-100
75. ételecet -20%-os -L-150
76. marha erőlevespor-1-5kg-os-kg-230
77. tyúk erőlevespor-1-5kg-os, -kg-150
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió
időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/01/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/02/28 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam
indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam
indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 66986704
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: NATUR - ROST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
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Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kardos István utca 1586/1.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2310
Ország: HU
E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak
feltüntetésével együtt): A szerződésmódosítás időpontja: 2019.01.28.
1. Szerződő Felek a szerződés 6) pontját az alábbiak szerint módosítják:
A szerződés hatályának időtartama 2019. február 28-ig hosszabbodik meg.
2.Szerződő Felek a szerződés 3) pontját az alábbiak szerint módosítják:
A szerződés szerinti áruk összértéke 2019. január 30. és 2019. február 28. közötti időszakra: nettó
2 603 595, - Ft, azaz nettó kettőmillió-hatszázháromezer- ötszázkilencvenöt forint- +ÁFA.
A Kbt. 141. § (2) bekezdése szerint:
„A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési
eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték
növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek
egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti
szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az
eredeti szerződés jellegéhez.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1)
bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a
2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése,
amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: 1. Szerződő Felek a szerződés 6) pontját
az alábbiak szerint módosítják:
A szerződés hatályának időtartama 2019. február 28-ig hosszabbodik meg.
2.Szerződő Felek a szerződés 3) pontját az alábbiak szerint módosítják:
A szerződés szerinti áruk összértéke 2019. január 30. és 2019. február 28. közötti időszakra: nettó
2 603 595, - Ft, azaz nettó kettőmillió-hatszázháromezer- ötszázkilencvenöt forint- +ÁFA.
A Kbt. 141. § (2) bekezdése szerint:
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„A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési
eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték
növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek
egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti
szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; val
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő
nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU
irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének
c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében
– az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 64383109 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 66986704 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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