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Feldolgozési eszközök szállítása.

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/67
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel
Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés módosításáról_ KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2012.06.15.
Iktatószám: 8667/2012
CPV Kód: 30133100-1
Ajánlatkérő: Magyar Posta Zrt. Beszerzési Igazgatóság

Teljesítés helye:
Magyar Posta Zrt. Fóti raktár (2151 Fót, Akácos East
Gate Buisness Park)

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Postai szolgáltatások

5. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM 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______________

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

 

Hivatalos név: Magyar Posta Zrt. Beszerzési Igazgatóság

Postai cím: Dunavirág u. 2-6.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1138

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Beszerzési Igazgatóság

Telefon: +36 17678254

E-mail: beszerzes@posta.hu

Fax: +36 17678123
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Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.posta.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható)
-------------------

I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

 

Hivatalos név: ZENIT Logisztikai Eszközök Kereskedőháza Kft.

Postai cím: Ipar u. 2/b

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1095

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Az ajánlattevő általános címe (URL):

----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható)
-------------------

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű  

Közszolgáltató x

Regionális/helyi szintű  

Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]  

Közjogi szervezet  

Egyéb  

I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

 Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Védelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

 Egyéb (nevezze meg):

 Egészségügy

I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
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 Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

 Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

 Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

 Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek.c) pont]

 Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

 Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

x Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Feldolgozási eszközök szállítása.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ei) tárgyának)

a)

 Építési beruházás

 Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

 Építési koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

b)

x Árubeszerzés

x Adásvétel
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 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja/Egyéb

A teljesítés helye

Magyar Posta Zrt. Fóti raktár (2151 Fót, Akácos East Gate Buisness Park)

NUTS-kód HU102

c)

 Szolgáltatás

Szolgáltatási kategória

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2011/12/05 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

Feldolgozási eszközök (Postai kötegelő gépek, ládatartó állványzatok) szállítása.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30133100-1
További
tárgyak:

II.2) A közbeszerzés értéke

Az ellenszolgáltatás összege

(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve)

Érték (arab számmal) 89519700

Pénznem HUF

ÁFA nélkül x

ÁFÁ-val  

ÁFA (%) ,

II.3) A szerződés időtartama

Az időtartam hónap(ok)ban:

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés 2011/12/05 (év/hó/nap)

befejezés 2013/12/31 (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje

a)

a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

b)

ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
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A szerződés határozatlan időtartamra szól?

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. §
(3) bek. szerinti eljárást]

 Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos eljárás

III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén

x Nyílt

 Meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Keretmegállapodásos

III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)

 Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

 Hirdetménnyel induló, tárgyalásos

 Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos [252. § 261. §(4)]

 Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli

 Közvetlen felhívással induló tárgyalásos

III.2) Bírálati szempontok

III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat  

a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi
közzétételekre/tájékoztatásra
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III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre

A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: 2011/08/11 (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a HL-ben: 2011 /S 153 - 254844

ÉS / VAGY

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2011/08/15 (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 20174 / 2011 (KÉ-szám/évszám)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja

Dátum: (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

ÉS / VAGY

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1)

A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt?

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

Eredeti szerződés szerint: 
1. A szerződés tárgya és mennyisége 
1.1 Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállalja a jelen szerződés 1. számú mellékletében 
meghatározott műszaki leírásnak megfelelő 
3 db levélkötegelő gép, 
1 db kézi pántoló, 
37 db automata pántoló gép, 
14 db zsugorfóliázó, valamint 
2 db raklapfóliázó 
szállítását (alap mennyiség) a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint. (1. rész) 
Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállalja a jelen szerződés 1. számú mellékletében 
meghatározott műszaki leírásnak megfelelő 
195 db ládatartó állvány (mobil), 
15 db ládatartó állvány (ferde polcos), 
50 db ládatartó állvány (1 ládához) 
szállítását (alap mennyiség) a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint. (3. rész) 
1.2 Az 1.1 pontban megadott mennyiségen felül Megrendelő vételi jogot köt ki az 1. számú 
mellékletben meghatározott műszaki leírásnak megfelelő 
2 db levélkötegelő gép, 
6 db automata pántoló gép, valamint 
4 db zsugorfóliázó 
szállítására (opciós mennyiség).(1. rész)
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Az 1.1 pontban megadott mennyiségen felül Megrendelő vételi jogot köt ki az 1. számú mellékletben 
meghatározott műszaki leírásnak megfelelő 67 db ládatartó állvány (mobil) opciós mennyiség 
szállítására.(3. rész) 
Módosított szerződés szerint: 
1. A szerződés tárgya és mennyisége 
1.1 Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállalja a jelen szerződés 1. számú mellékletében 
meghatározott műszaki leírásnak megfelelő 
1 db kézi pántoló, 
37 db automata pántoló gép, 
14 db zsugorfóliázó, valamint 
2 db raklapfóliázó 
szállítását (alap mennyiség) a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint. (1. rész) 
Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállalja a jelen szerződés 1. számú mellékletében 
meghatározott műszaki leírásnak megfelelő 
195 db ládatartó állvány (mobil), 
15 db ládatartó állvány (ferde polcos), 
50 db ládatartó állvány (1 ládához) 
szállítását (alap mennyiség) a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint. (3. rész) 
1.2 Az 1.1 pontban megadott mennyiségen felül Megrendelő vételi jogot köt ki az 1. számú 
mellékletben meghatározott műszaki leírásnak megfelelő 
6 db automata pántoló gép, valamint 
4 db zsugorfóliázó 
szállítására (opciós mennyiség).(1. rész) 
Az 1.1 pontban megadott mennyiségen felül Megrendelő vételi jogot köt ki az 1. számú mellékletben 
meghatározott műszaki leírásnak megfelelő 67 db ládatartó állvány (mobil) opciós mennyiség 
szállítására.(3. rész) 
Eredeti szerződés szerint: 
2. A szerződés értéke: 
A szerződés 1.1, illetőleg 1.2 pontjában meghatározott eszközök egységárai (1. rész): 
Levélkötegelő gép: 2.390.000 Ft /db + ÁFA, azaz kettőmillió-háromszázkilencvenezer Ft/db + ÁFA. 
Kézi pántoló: 22.260 Ft /db+ ÁFA, azaz huszonkettőezer-kettőszázhatvan Ft/db + ÁFA. 
Automata pántoló gép: 1.280.320 Ft /db+ ÁFA, azaz 
egymillió-kettőszáznyolcvanezer-háromszázhúsz Ft/db + ÁFA. 
Zsugorfóliázó: 589.900 Ft /db+ ÁFA, azaz ötszáznyolcvankilencezer-kilencszáz Ft/db + ÁFA. 
Raklapfóliázó: 990.000 Ft /db+ ÁFA, azaz kilencszázkilencvenezer Ft/db + ÁFA. 
A szerződés 1.1, illetőleg 1.2 pontjában meghatározott eszközök egységárai (3. rész): 
Ládatartó állvány (mobil): 98.000. Ft /db+ ÁFA, azaz kilencvennyolcezer Ft/db + ÁFA. 
Ládatartó állvány (ferde polcos): 76.300 Ft /db+ ÁFA, azaz hetvenhatezer-háromszáz. Ft/db + ÁFA. 
Ládatartó állvány (1 ládához): 89.250 Ft /db+ ÁFA, azaz nyolcvankilencezer-kettőszázötven Ft/db + 
ÁFA. 
2.2 Az alap mennyiség értéke összesen: 89.519.700 Ft + ÁFA, azaz 
nyolcvankilencmillió-ötszáztizenkilencezer-hétszáz Ft +ÁFA. 
2.3 Az opciós mennyiség értéke összesen: 21.387.520 Ft + ÁFA, azaz 
huszonegymillió-háromszáznyolcvanhétezer-ötszázhúsz Ft + ÁFA. 
2.4 A szerződés értéke az 1.1 és 1.2 pontban meghatározott mennyiségek (alap és opciós 
mennyiség) és a 2.1 pontban meghatározott egységárak alapján összesen: 
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110.907.220 Ft+ ÁFA azaz, száztízmillió-kilencszázhétezer-kettőszázhúsz Ft + ÁFA. 
2.5 Az ár tartalmazza mindazokat a költségeket és ráfordításokat, amelyek a teljesítés során a 
Szállítónál felmerülnek – ideértve a teljesítés helyére történő szállítás és a jótállási kötelezettség 
teljesítésének valamennyi költségét is. Ár módosítására a szerződés teljesítése során egy 
alkalommal, legkorábban 2012. november 30-án kerülhet sor. A módosítás mértéke a KSH által 
előző 12 hónapra közzétett (előző év azonos időszaka=100%) hazai előállítású ipari termékek és 
szolgáltatások árindexének maximum 80%-a lehet. Az árak módosításáról a szerződés 
kiegészítéseképp, közös megegyezéssel, írásban állapodnak meg a felek. 
Módosított szerződés szerint: 
2. A szerződés értéke: 
2.1 A szerződés 1.1, illetőleg 1.2 pontjában meghatározott eszközök egységárai (1. rész): 
Kézi pántoló: 22.260 Ft /db+ ÁFA, azaz huszonkettőezer-kettőszázhatvan Ft/db + ÁFA. 
Automata pántoló gép: 1.280.320 Ft /db+ ÁFA, azaz 
egymillió-kettőszáznyolcvanezer-háromszázhúsz Ft/db + ÁFA. 
Zsugorfóliázó: 589.900 Ft /db+ ÁFA, azaz ötszáznyolcvankilencezer-kilencszáz Ft/db + ÁFA. 
Raklapfóliázó: 990.000 Ft /db+ ÁFA, azaz kilencszázkilencvenezer Ft/db + ÁFA. 
A szerződés 1.1, illetőleg 1.2 pontjában meghatározott eszközök egységárai (3. rész): 
Ládatartó állvány (mobil): 98.000. Ft /db+ ÁFA, azaz kilencvennyolcezer Ft/db + ÁFA. 
Ládatartó állvány (ferde polcos): 76.300 Ft /db+ ÁFA, azaz hetvenhatezer-háromszáz. Ft/db + ÁFA. 
Ládatartó állvány (1 ládához): 89.250 Ft /db+ ÁFA, azaz nyolcvankilencezer-kettőszázötven Ft/db + 
ÁFA. 
2.2 Az alap mennyiség értéke összesen: 82.349.700,- Ft + ÁFA, azaz 
nyolcvankettőmillió-háromszáznegyvenkilencezer-hétszáz Ft +ÁFA. 
2.3 Az opciós mennyiség értéke összesen: 16.607.520,- Ft + ÁFA, azaz 
tizenhatmillió-hatszázhétezer-ötszázhúsz Ft + ÁFA. 
2.4 A szerződés értéke az 1.1 és 1.2 pontban meghatározott mennyiségek (alap és opciós 
mennyiség) és a 2.1 pontban meghatározott egységárak alapján összesen: 
98.957.220,- Ft+ ÁFA azaz, kilencvennyolcmillió-kilencszázötvenhétezer-kettőszázhúsz Ft + ÁFA. 
2.5 Az ár tartalmazza mindazokat a költségeket és ráfordításokat, amelyek a teljesítés során a 
Szállítónál felmerülnek – ideértve a teljesítés helyére történő szállítás és a jótállási kötelezettség 
teljesítésének valamennyi költségét is. Ár módosítására a szerződés teljesítése során egy 
alkalommal, legkorábban 2012. november 30-án kerülhet sor. A módosítás mértéke a KSH által 
előző 12 hónapra közzétett (előző év azonos időszaka=100%) hazai előállítású ipari termékek és 
szolgáltatások árindexének maximum 80%-a lehet. Az árak módosításáról a szerződés 
kiegészítéseképp, közös megegyezéssel, írásban állapodnak meg a felek. 
Eredeti szerződés szerint: 
3.1.2 Szállító az 1.1 pontban meghatározott alap mennyiségből (az 1. rész esetén) 
2 db levélkötegelő gépet 
10 db automata pántoló gépet, valamint 
2 db zsugorfóliázót 
2012. december 31-ig köteles Megrendelő 4. pontban meghatározott telephelyére leszállítani. A 
jelen pontban meghatározott teljes mennyiség leszállítása részteljesítésnek minősül. 
Szállító az 1.1 pontban meghatározott alap mennyiségből (a 3. rész esetén) 
27 db Ládatartó állványt (mobil) 
2012. december 31-ig köteles Megrendelő 4. pontban meghatározott telephelyére leszállítani. A 
jelen pontban meghatározott teljes mennyiség leszállítása részteljesítésnek minősül. 
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3.1.3 Szállító az 1.1. pontban meghatározott alap mennyiségből (az 1. rész esetén) 
1 db levélkötegelő gépet 
5 db automata pántoló gépet, valamint 
2 db zsugorfóliázót 
2013. december 31-ig köteles Megrendelő 4. pontban meghatározott telephelyére leszállítani. A
jelen pontban meghatározott teljes mennyiség leszállítása részteljesítésnek minősül. 
Módosított szerződés szerint: 
3.1.2 Szállító az 1.1 pontban meghatározott alap mennyiségből (az 1. rész esetén) 
10 db automata pántoló gépet, valamint 
2 db zsugorfóliázót 
2012. december 31-ig köteles Megrendelő 4. pontban meghatározott telephelyére leszállítani. A
jelen pontban meghatározott teljes mennyiség leszállítása részteljesítésnek minősül. 
Szállító az 1.1 pontban meghatározott alap mennyiségből (a 3. rész esetén) 
27 db Ládatartó állványt (mobil) 
2012. december 31-ig köteles Megrendelő 4. pontban meghatározott telephelyére leszállítani. A
jelen pontban meghatározott teljes mennyiség leszállítása részteljesítésnek minősül. 
3.1.3 Szállító az 1.1. pontban meghatározott alap mennyiségből (az 1. rész esetén) 
5 db automata pántoló gépet, valamint 
2 db zsugorfóliázót 
2013. december 31-ig köteles Megrendelő 4. pontban meghatározott telephelyére leszállítani. A
jelen pontban meghatározott teljes mennyiség leszállítása részteljesítésnek minősül. 
Eredeti szerződés szerint: 
10.1 Szállító bankgarancia formájában teljesítési biztosítékot nyújtott 3.327.000,- Ft összegben,
amely 2014. március 1-ig marad hatályban. 
Az eredeti bankgarancia nyilatkozatról készített másolat jelen szerződés 6. számú mellékletét
képezi. 
Módosított szerződés szerint: 
10.1 Szállító bankgarancia formájában teljesítési biztosítékot nyújtott 2.969.000,- Ft összegben,
amely 2014. március 1-ig marad hatályban. 
Az eredeti bankgarancia nyilatkozatról készített másolat jelen szerződésmódosítás 1. számú
mellékletét képezi.

IV.1.3) A módosítás indoka:

A szerződéskötést követően a levélkötegelő gépek gyártása a gyártó hivatalos tájékoztatása szerint
megszűnt. A gyártó által a beszállítótól vásárolt speciális motor gyártását a beszállító leállította.
Emiatt a gyártó a levélkötegelő gép gyártását megszüntette, a termék skálájából törölte,
helyettesítő terméket biztosítani nem tud.
Felek módosították a szerződést azzal, hogy a szerződés szövegéből törlésre kerültek a kötegelő
gépekre vonatkozó kitételek.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2012/05/29 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
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Nyertes Ajánlattevő a jelen tájékoztatóban foglaltakkal egyetért.

V.3)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2012/05/31 (év/hó/nap)
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