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Szerződés 1.sz. módosítása - Befektetési tükör

Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/29
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2021.02.11.
Iktatószám: 2448/2021
CPV Kód: 79824000-6

Ajánlatkérő:
Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

Teljesítés helye:

Heves megye valamennyi településére, a
belterületi postacímekre kell kézbesíteni,
valamint Ajánlatkérővel egyeztetett egyéb
szállítási címre

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: SERENITY SOLUTION Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61453883
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 9
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dudás Tamás
Telefon: +36 303673256
E-mail: dudas.tamas@hevesmegye-tfkft.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
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II.1) Meghatározás
II.1.1)

Elnevezés: Tájékoztató kiadvány nyomdai kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000710112019

II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 79824000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:
Tájékoztató kiadvány nyomdai kivitelezése

Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22200000-2
További tárgyak: 64111000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Heves megye valamennyi településére, a belterületi
postacímekre kell kézbesíteni, valamint Ajánlatkérővel egyeztetett egyéb szállítási címre

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlattevőnek a vállalkozási szerződés keretében a Heves Megyei Befektetési Tükör című időszaki 
kiadvány egyes lapszámai 
vonatkozásában kell ellátni a nyomtatási, kötészeti, terjesztési és kapcsolódó feladatokat 210x297 
mm méretben, 16 oldal 
terjedelemben, 4+4 szín rotációs heat-set ofszet nyomással, NorSC 56 g (SC-A) anyagon, kötészetét 
tekintve gerincragasztva, méretre vágva, kötegelve, pántolva. Az elkészült nyomdaipari termékeket 
Heves megye valamennyi településére, a belterületi postacímekre kell kézbesítenie, valamint 
Ajánlatkérővel egyeztetett egyéb szállítási címre. A kiadványokat a lakossági postaládákba 
szükséges kézbesíteni. Azoknál a társasházaknál, ahol a lakók a reklámkiadványok részére 
úgynevezett gyűjtőládát helyeztek el és csak ezen keresztül engedélyezik a kézbesítést, ott a 
gyűjtőládákba szükséges elhelyezni a kiadványokat. A terjesztési terület pontos meghatározását 
felek együttesen a közös tapasztalatok és Megrendelő részéről felmerülő igények alapján közösen 
végzik. Ajánlattevő az adott lapszámmal kapcsolatos kötelezettségeit az Ajánlatkérő értesítését 
(amellyel egyidejűleg az adott lapszám nyomtatásra vonatkozó anyaga is beérkezik) követő, 7 
napon belül köteles teljesíteni, amely a teljesítési helyekre vonatkozó kézbesítési kötelezettséget is 
magában foglalja. Ajánlattevő ajánlatában 1 példányra vonatkozóan adja meg az ajánlatát. A 
szolgáltatás időtartama: a szerződés hatályba lépésétől 2021. december 31-ig tartó határozott
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időtartam. A szolgáltatás mennyisége: maximum havonta 1 alkalommal, maximum 100.000
példány/alkalom a rendelkezésre álló anyagi fedezet függvényében. Az egyes lapszámokra
vonatkozó igényéről Ajánlatkérő értesítésben tájékoztatja a (nyertes) ajánlattevőt. Várhatóan 10
lapszám megrendelésére kerülhet sor, amitől Ajánlatkérő pozitív és negatív irányban eltérhet,
függően a szerződés hatályba lépésének dátumától és a rendelkezésre álló fedezettől.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-5.1.1.-15-HE1-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

15870 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tájékoztató kiadvány nyomdai kivitelezése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: SERENITY SOLUTION Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47206544
Postai cím: Teve Utca 24-28. B. lház. 5. em. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
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Ország: Magyarország
E-mail: hever.kristof@serenityprinting.hu
Telefon: +36 46560408
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46560409
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 25920000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79824000-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22200000-2
További tárgyak: 64111000-7

VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Heves megye valamennyi településére, a belterületi
postacímekre kell kézbesíteni, valamint Ajánlatkérővel egyeztetett egyéb szállítási címre

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlattevőnek a vállalkozási szerződés keretében a Heves Megyei Befektetési Tükör című időszaki 
kiadvány egyes lapszámai 
vonatkozásában kell ellátni a nyomtatási, kötészeti, terjesztési és kapcsolódó feladatokat 210x297 
mm méretben, 16 oldal 
terjedelemben, 4+4 szín rotációs heat-set ofszet nyomással, NorSC 56 g (SC-A) anyagon, kötészetét 
tekintve gerincragasztva, méretre vágva, kötegelve, pántolva. Az elkészült nyomdaipari termékeket 
Heves megye valamennyi településére, a belterületi postacímekre kell kézbesítenie, valamint 
Ajánlatkérővel egyeztetett egyéb szállítási címre. A kiadványokat a lakossági postaládákba 
szükséges kézbesíteni. Azoknál a társasházaknál, ahol a lakók a reklámkiadványok részére 
úgynevezett gyűjtőládát helyeztek el és csak ezen keresztül engedélyezik a kézbesítést, ott a 
gyűjtőládákba szükséges elhelyezni a kiadványokat. A terjesztési terület pontos meghatározását 
felek együttesen a közös tapasztalatok és Megrendelő részéről felmerülő igények alapján közösen 
végzik. Ajánlattevő az adott lapszámmal kapcsolatos kötelezettségeit az Ajánlatkérő értesítését 
(amellyel egyidejűleg az adott lapszám nyomtatásra vonatkozó anyaga is beérkezik) követő, 7 napon 
belül köteles teljesíteni, amely a teljesítési helyekre vonatkozó kézbesítési kötelezettséget is 
magában foglalja. Ajánlattevő ajánlatában 1 példányra vonatkozóan adja meg az ajánlatát. A 
szolgáltatás időtartama: a szerződés hatályba lépésétől 2021. december 31-ig tartó határozott 
időtartam. A szolgáltatás mennyisége: maximum havonta 1 alkalommal, maximum 100.000 
példány/alkalom a rendelkezésre álló anyagi fedezet függvényében. Az egyes lapszámokra 
vonatkozó igényéről Ajánlatkérő értesítésben tájékoztatja a (nyertes) ajánlattevőt. Várhatóan 10
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lapszám megrendelésére kerülhet sor, amitől Ajánlatkérő pozitív és negatív irányban eltérhet,
függően a szerződés hatályba lépésének dátumától és a rendelkezésre álló fedezettől.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/06/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 25920000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: SERENITY SOLUTION Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47206544
Postai cím: Teve Utca 24-28. B. lház. 5. em. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: hever.kristof@serenityprinting.hu
Telefon: +36 46560408
Internetcím(ek): (URL) www.sprintnyomda.hu
Fax: +36 46560409
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2021/02/04 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak
feltüntetésével együtt):
1. 
Módosul a Szerződés 7.1. pontja az alábbiak szerint: 
Eredeti szöveg: 
Felek jelen szerződést 2021. december 31. napjáig (véghatáridő) tartó határozott időre kötik. 
Módosított szöveg: 
Felek jelen szerződést 2022. március 31. napjáig (véghatáridő) tartó határozott időre kötik. 
2. 
Módosul a Szerződés 16.2 pontja az alábbiak szerint: 
Eredeti szöveg:
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Vállalkozó képviselője: 
Név: Hevér Kristóf 
Cím: 1139 Budapest, Teve utca 24-28. B. lház. 5.em 3. 
Telefonszám: 06-30/171 66 39 
E-mail: hever.kristof@serenityprinting.hu 
Módosított szöveg: 
Vállalkozó képviselője: 
Név: Herczeg Péter 
Cím: 1139 Budapest, Teve utca 24-28. B. lház. 5.em 3. 
Telefonszám: +36 30 984 0819 
E-mail: herczeg.peter@serenityprinting.hu

VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése,
amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő
nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: 1.
A Felek 2019. augusztus 15. napján kötöttek Szerződést (mely 2020.06.22.-én lépett hatályba) a
Heves Megyei Befektetési Tükör c. ingyenes időszaki kiadvány egyes lapszámai vonatkozásban
ellátandó nyomdai, kötészeti és kapcsolódó feladatok ellátására és a kész nyomdai termékek
postaládákba történő terjesztésére. A tárgyi időszaki kiadvány a „Heves Megyei Foglalkoztatási
Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére” elnevezésű, TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001
azonosítószámú projekt (a továbbiakban: Projekt) részeként kerül kiadásra, ennek megfelelően
a Szerződés 2021. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra, a Projekt eredetileg
tervezett fizikai befejezése napjáig tartó időtartamra jött létre.
Karakter korlát miatt folytatás a VII.1. pontban

A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési
eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő
átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 25920000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
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Érték ÁFA nélkül: 25920000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:

A VI.2.2. pont folytatása: 
A Projekt célkitűzései többek között a Heves megyei vállalkozások, munkaadók, valamint 
munkavállalók számára bér- és képzési támogatás nyújtása, a projekt keretében a célcsoportok 
által igénybe vehető kedvezményekről, lehetőségekről való tájékoztatás, ezáltal a megyei 
foglalkoztatás fellendítése. A Heves Megyei Befektetési Tükör c. időszaki kiadvány funkcióját 
tekintve a tárgyi projekt keretében megvalósuló eredmények kommunikációjának, a 
célcsoportok tájékoztatásának fóruma. Másrészt beruházásösztönző funkciójával segíti a 
projekt célkitűzéseinek elérését, így a projekt alaptevékenységei közül az egyik tevékenység. 
A COVID-19 világjárvány Magyarországon történő megjelenését követően 2020. március 11. 
napján a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével veszélyhelyzetet hirdetett ki 
Magyarországon. 
A veszélyhelyzettel összefüggésben az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes 
rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 98/2020. (IV. 
10.) Korm. rendelet 8. §-a értelmében a projektek támogatási szerződésben rögzített fizikai 
befejezésének tervezett napja, a mérföldköveinek időpontja, valamint a záró kifizetési igénylés 
benyújtási határideje három hónappal meghosszabbodott. A veszélyhelyzettel összefüggésben 
elrendelt korlátozó intézkedések negatívan befolyásolták a Projekt megvalósítását (pl. a 
rendezvénytartási tilalom), így e jogszabályi rendelkezés lehetőséget teremtett ezen negatív 
hatások kezelésére is. 
A világjárvány okán elrendelt veszélyhelyzetben kiadott jogszabályi rendelkezés alapján a 
Projekt Támogatási Szerződésében rögzített fizikai befejezés tervezett napja, mérföldkövei, 
valamint a záró kifizetési igénylés benyújtási határideje 3 hónappal meghosszabbodott, a 
Projekt 2021. december 31-i tervezett vége Támogatási Szerződés módosítás keretében kitolásra 
került 2022. március 31-re. 
A Projekt – világjárvány okán elrendelt veszélyhelyzetben kiadott jogszabályon alapuló - 3 
hónapnyi hosszabbítása szerves része a projekt megvalósításának, így ezen időtartam alatt is 
rendkívül fontos, hogy a Heves Megyei Befektetési Tükör c. időszaki kiadvány a Projekt 
eredménykommunikációs fórumát és befektetésösztönző funkcióját is ellássa a Projekt egyik 
alaptevékenységeként a „hosszabbítás” időtartama alatt is. A Megrendelő Heves Megyei 
Térségfejlesztési Nonprofit Kft. a Heves Megyei Befektetési Tükör c. időszaki kiadvány 
tartalmának összeállításán és szerkesztésén dolgozó munkavállalói munkaszerződését is ennek 
figyelembevételével, 2022. március 31. napjáig tartó határozott időre kötötte meg. 
A fentiek okán előre nem látható, a Feleken kívül álló objektív okból - COVID-19 világjárvány 
miatt elrendelt veszélyhelyzetben a projektek befejezési időpontjának jogszabályi kitolása - 
szükségessé vált a Vállalkozási szerződés időtartamának módosítása 2022. március 31-ig abból a 
célból, hogy a kiadvány betölthesse a projektben tervezett funkcióit. 
A Vállalkozási szerződés módosítása nem jár a vállalkozási díj módosulásával, sem a 
megrendelés tárgyának, mennyiségének (lapszám, példányszám, alkalom) változásával. 
A módosítás nem ütközik a Kbt 141.§ (4) c) bekezdése szerinti tilalmi körbe, tekintettel arra, 
hogy 
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő
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gondossággal eljárva nem láthatott előre; 
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; 
- az ellenérték növekedése – arra is tekintettel, hogy az nem képezi a módosítás tárgyát - nem
haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. 
2. 
A Vállalkozó képviselőjének személyében módosulás történt. A Szerződésben a továbbiakban
Heczeg Péter, mint tulajdonos ügyvezető jár el a Vállalkozó képviseletében. 
A módosítás nem ütközik a Kbt 141.§ (6) bekezdése szerinti tilalmi körbe tekintettel arra, hogy a
módosítás nem lényeges.

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/02/08 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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