„Az Országgyűlés Hivatala kiadványainak különböző méretben,
példányszámban, valamint kivitelben történő nyomdai előállítása és
kiszállítása (599/2015)” tárgyú szrződés módosításáról készült
tájékoztató
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:

2016/69
Szolgáltatásmegrendelés
Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ

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

Országgyűlés Hivatala
1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.

2016.06.17.
6985/2016
79821000-5

Dürer Nyomda Kft.

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: Országgyűlés Hivatala
Nemzeti azonosítószám: AK05934
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Országgyűlés Hivatala, Közbeszerzési Iroda (1054 Budapest, Széchenyi
rkp. 19. VI. emelet 616.)
Telefon: +36 14416498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: +36 14416497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.parlament.hu
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II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés nyomdai szolgáltatások teljesítésére.
Hivatkozási szám: 599/2015
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79821000-5

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: Az Országgyűlés Hivatala kiadványainak különböző méretben, példányszámban,
valamint kivitelben történő nyomdai előállítása és kiszállítása (599/2015)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: 1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Országgyűlés Hivatala kiadványainak brosúra 60.000 példányban, könyv 32.350
példányban, különböző méretben valamint kivitelben történő nyomdai előállítása és
kiszállítása.
Utánnyomási igény a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122.§ (7)
bekezdésének a) pontjában meghatározott keretösszeg erejéig teljesíthető.
A szerződés az aláírásától 2016. június 30-ig hatályos.
Az Országgyűlés Hivatala kiadványainak brosúra 60.000 példányban, könyv 32.350
példányban, különböző méretben valamint kivitelben történő nyomdai előállítása és
kiszállítása.
(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: 2015/04/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2016/06/30 (éééé/hh/nn)
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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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
6018 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Az Országgyűlés Hivatala kiadványainak különböző
méretben, példányszámban, valamint kivitelben történő nyomdai előállítása és kiszállítása (599/2015)
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2015/04/08 (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: Dürer Nyomda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai u. 5-7.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: HU
E-mail: durer@durer.hu
Telefon: +36 66466844
Internetcím(ek): (URL) http://durer.hu/
Fax: +36 66463105
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 25 000 000
Pénznem: HUF
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VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79821000-5

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Országgyűlés Hivatala kiadványainak brosúra 59 726 példányban, könyv 35 112 példányban,
különböző méretben valamint kivitelben történő nyomdai előállítása és kiszállítása.
(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: 2015/04/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2016/08/31 (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: 25 000 000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Dürer Nyomda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai u. 5-7.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: HU
E-mail: durer@durer.hu
Telefon: +36 66466844
Internetcím(ek): (URL) http://durer.hu/
Fax: +36 66463105
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
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VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): Az egyes kiadványokra meghatározott paraméterek eltérő mértékben módosultak. egyes
kiadványok esetében az oldalszám, borító színnyomása, anyaga, belívek színnyomása, továbbá a
nyelvek száma és a példányszám továbbá a paraméterek módosítására tekintettel az egységár
módosult.
A Szerződés az aláírásától 2016. augusztus 31-ig hatályos.
A szerződés mellékeltében felsorolt kiadványok ellenértéke: 23.495.500.- Ft + ÁFA összegről 23
493 660.- Ft + ÁFA összegre módosult.
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: A tervezett kiadványok kéziratai a nyomdai szolgáltatásra
vonatkozó szerződés megkötését követően készültek el, ekkor szükségessé vált egyes
megrendelői igények (oldalszám, borító színnyomása, anyaga, belívek színnyomása, továbbá az
egységár) módosítása.
Az idegenforgalomra vonatkozó friss adatok alapján pedig a nyelvek száma és a példányszám
módosítása vált szükségessé.
A szerződés időtartama módosításának indoka: Megrendelő a kéziratokat a tervezetnél később
tudta a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, ezért az összes kiadvány nem készülhet el a
szerződésben meghatározott időszakon belül.
A szerződés mellékletében felsorolt kiadványok ellenértéke csökkent.
A módosítás
- nem eredményezi a vállalkozási díj emelkedését,
- nem változtatja meg a szerződés általános jellegét,
- illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez,
- nem olyan feltételeket határoz meg, amelyek befolyásolták volna az eljárásban résztvevők körét,
vagy az ajánlattevő nyertességét,
- nem változtatja meg a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára,
- nem terjeszti ki a szerződés tárgyát jelentős új elemre.
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: 25 000 000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 25 000 000 Pénznem: HUF
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VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/06/15 (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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