
16 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
1.a)
Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Vác Város Önkormányzat Idősek
Otthona és Klubja
2600 Vác, Burgundia u. 9-11.
1.b)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: R.S.T. Sütőipari
Kereskedelmi Kft.
2600 Vác, Rádi út 5.
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: Szállítási
szerződés a Vác Város Önkormányzat Idősek Otthonával 22 havi kenyér pékáru
biztosítására.
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2009/07/02 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Vác Város
Önkormányzat Idősek Otthona 22 havi kenyér pékáru alapanyagainak biztosítása.
12 havi szállítás tervezett mennyisége (melytől –15 %-kal való eltérés lehetséges):
Kenyér, pékáru (14.224 kg)
Ellenszolgáltatás: nettó 2.513.400 Ft
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2011/04/30 (év/hó/nap)
3.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: A Kbt. harmadik része szerinti nyílt
eljárás
3.b)
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: A legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás
3.c)*
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre: KÉ 5055/2009
közzétételének napja: 2009/04/04 (év/hó/nap)
3.d)*
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának
napja: (év/hó/nap)
3.e)*



Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre: KÉ 13302/2009
közzétételének napja: 2009/09/09 (év/hó/nap)
4.a)
A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses
feltételt: igen
4.b)
A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt
is): inflációval növelt nettó ellenszolgáltatás (2011. január 3-tól) szerződés szerint:
2.664.204 Ft
módosított nettó ellenszolgáltatás: 2.880.638 Ft
4.c)
A módosítás indoka: A Szállító a szerződés szerint 2010. április hónaptól az
infláció mértékével emelhette volna az egységárakat, de ez akkor nem történt meg.
A Szállító csak 2011. január 3-án élt ezzel a lehetőséggel. Egyben bejelentette,
hogy a liszt piaci ára a szerződéskötéskor érvényes árakhoz képest oly mértékben
megemelkedett, mely szerint nem tudja a továbbiakban az eredeti szerződéses árak
szerint teljesíteni a szállítást. Ez az áremelés az ebből eredő részbeni veszteség
pótlására szolgál.
4.d)
A szerződés módosításának időpontja: 2011/01/03 (év/hó/nap)
5.)*
Egyéb információk: A szerződés Vác Város Önkormányzat Idősek Otthona 22
havi élelmezési alapanyagainak biztosítására folytatott közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötött 7 db szerződés közül az egyik (1. rész) kenyér pékáru.
A közbeszerzés mennyisége és az ellenszolgáltatás adatok 1 éves mennyiségre
vonatkoznak.
6.)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: Egyetért a leírtakkal
7.)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2011/02/07 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.


