Szerződés módosítása hirdetmény
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

2019/194
Árubeszerzés
Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
2019.10.08.
18951/2019
15000000-8
Szeghalom Város Önkormányzat
Intézményműködtető Központja
HU332
Naturice Korlátolt Felelősségű Társaság

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: Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61349371
Postai cím: Tildy Zoltán Utca 19-21.
Város: Szeghalom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5520
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh-Csák Erika
Telefon: +36 66473610
E-mail: csakerika1981@gmail.com
Fax: +36 66473610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szeghalom.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Különféle élelmiszerek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000204482019
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: Mirelit termékek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15800000-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Szállítási szerződés az alábbiak beszerzésére: 4. Mirelit termékek 5 300 db, 27 932 kg. A megadott
mennyiségektől + 10 % eltérés lehetséges. Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban
található. A 321/2015. Korm.r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a
műszaki leírás hivatkozik meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékre, árura.
Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges a szerződés tárgyának (2) bekezdés szerinti, kellően
pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell
szerepeltetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
Amennyiben a teljes egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot érvényteleníti a
Kbt. 73. § (1) bekezdése e) pontja
alapján, mivel ekkor a Kbt. 2. § (2) bekezdése alapján nem biztosítható az ajánlattevők
esélyegyenlősége. Az ajánlattevő által szállított
élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba hozatalára vonatkozó
jogszabályoknak, valamint a
Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árura vonatkozóan
tehet árajánlatot, illetve az
Ajánlatkérő csak I. osztályú minőségű árut fogad el. Ajánlattevő köteles a megajánlott termékek
olyan termékspecifikációs lapját,
gyártmánylapját becsatolni, amely tartalmazza a következő összetevőket: telített zsírsav-, zsír-,
energia- fehérje-, szénhidrát-, cukor- és
sótartalom, valamit allergén összetevők.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió
időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (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: 2019 /S 132 - 323857
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Mirelit termékek
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/06/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Naturice Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57059273
Postai cím: Szikra telep 0946/13. hrsz.
Város: Hajdúnánás
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4080
Ország: Magyarország
E-mail: magyari.andrea@naturicekft.hu
Telefon: +36 302877677
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
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V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa
nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 9610705 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.
§-ban meghatározottak szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
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VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/03 (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

15800000-6

VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: ajánlatkérő székhelye
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási szerződés az alábbiak beszerzésére: 4. Mirelit termékek 5 300 db, 27 932 kg. A megadott
mennyiségektől + 10 % eltérés lehetséges. Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban
található. A 321/2015. Korm.r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a
műszaki leírás hivatkozik meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékre, árura.
Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges a szerződés tárgyának (2) bekezdés szerinti, kellően
pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell
szerepeltetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
Amennyiben a teljes egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot érvényteleníti a
Kbt. 73. § (1) bekezdése e) pontja
alapján, mivel ekkor a Kbt. 2. § (2) bekezdése alapján nem biztosítható az ajánlattevők
esélyegyenlősége. Az ajánlattevő által szállított
élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba hozatalára vonatkozó
jogszabályoknak, valamint a
Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árura vonatkozóan
tehet árajánlatot, illetve az
Ajánlatkérő csak I. osztályú minőségű árut fogad el. Ajánlattevő köteles a megajánlott termékek
olyan termékspecifikációs lapját,
gyártmánylapját becsatolni, amely tartalmazza a következő összetevőket: telített zsírsav-, zsír-,
energia- fehérje-, szénhidrát-, cukor- és
sótartalom, valamit allergén összetevők.
(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: 2019/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/08/01 (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:
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VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 10097865
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Naturice Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57059273
Postai cím: Szikra telep 0946/13. hrsz.
Város: Hajdúnánás
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4080
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@naturicekft.hu
Telefon: +36 302877677
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): Szerződő felek a 2019. június 20. napján kötött szállítási szerződést 8.
pontjának második bekezdését a Kbt. 132. §-a alapján a közös megegyezéssel 2019.09.23. napján
módosították.
Az ellenszolgáltatás eredeti összege 9.610.705,-Ft + ÁFA .
A módosítást követően az ellenszolgáltatás összege: 10.097.865,-Ft+ÁFA.
A szerződésmódosítást a vállalkozó az elmúlt időszak kedvezőtlen időjárási folyamatai miatt
kialakult piaci áremelkedés miatt kérte. A megrendelő megvizsgálta a kérelmet és elfogadta az
abban foglaltakat. A szerződés módosításra a Kbt. 141.§ (2) b) alapján kerül sor. A módosítás
eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének 10%-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: technikai jelölés
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
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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: 9610705 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 10097865 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

7

