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1. számú módosítása

Arne ly létrej ött egyrészről

Büntetés-végrehajtás országos Parancsnoksága (székhely: 1054 Budapest, Steindl Imre u.8-;
adószám: 15752181-2-51, Törzskön1,vi szám: 752028, képviseli: Farsang Tamás bv. ezredes, az
országos parancsnok gazdaságl és informatikai helyettese), mint Megrendelő (a továbbiakban:
Megrendelő), valamint
másrészről

Sopronkőhidai Ipari'és Szolgáltató Kft. (székhely: 9407 Sopronkőhida, Pestj Barnabás út 25.;
cégjegyzékszám: 08_09 -003769 adószám: 1 l l30888-2-5l, Pénzforgalmi számlaszám: l l7840092222854' képviseli Kormányos Zo|tánné bv" ezredes, ügyvezeto), mint Vállalkozó (a továbbiakban:
Vállalkozó) _ ( továbbiakban együttesen: Felek) között,

a ,, Mosoclai szolgáitatás megrendelése a Büntetés-végrehajiás országos Parancsnoksága által a
Marku.sovszky Egtetemi oktatókórház számára vállalkozási szerződés keretében '' tárgy_ű
közbeszerzési eljárás eredményeképpen, 2019.06.2l napján létrejött .,Vállalkozási szerződés" (a
továbbiakban: Szerzödés) telephelybovítéssel kapcsolatos szerzodésmódosítása _ a továbbiakban
Szerződésmódosítás _ tárgyában az alábbiak szerint:

I.

Előzmények

a TED adatbankban megjelent TED88/2019-90199'7 . számú hirdetnrénnyel a
közbeszerzésekről szőlo 2015. évi CXLIII. törvény Második Rész alapján, nyílt közbeszerzési
eljárást indított a fenti tárgyban. A közbeszerzési eljárás alapján Megrendelő, mint Központi Ellátó
Szerv, a jogszabályokban és utasításokban eloírt zavarta|an ellátás biáosítása érdekében Szerződést
kötött Vállalkozóval a Markusovszky Egyetemi oktatókőrház (székhely: 9700 Szombathely,
Markusovszky Lajos u. 5., képviseli: dr' Nagy Lajos főigazgatő) mint Kedvezrnényezetl részére
mosodai szolgáltatások teljesítéséreés a kapcscllódó sállítási feladatok ellátasára.

L Megrendeló

Kedvezlnényezel| a mosatási szolgáltatási tevékenység vonatkozásában kezdeményezte
Megrendelőné| a Kedvezm ényezeÍti telephelyek bővítéséta celldömölki és az intaházai
telephelyekkel. A telephelyek bovítésekovetkeáében a Szerződésben, a textília tisáításának éves
mosatási mennyisége (7l0.000kg-ról 760.000 kg-ra) valamint a szerződéses keretösszeg is
nör'ekszik.
3.

Jelen Szerződésmódosítás célja, hogy Szerzódés tárgyát képező szolgáltatássai összeíüggésben
megnövel<edett számű szennyes textília a Szerzódés szerinti szolgáltatási feladatokat a
mennyiségre tekintettel is lássa
a Szerződést alábbiak szerint módosítják:
megnövekedett

el.

Errnek érdekében a Felek közös

megegyezéssel
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II.
l

.

A Szerződés rnódosuló rendelkezései

éves mennY iség az alábbiak szerint módosul:
Felek rögzítik, hogy a Szerz.ődés 2) pontjában foglalt

,,2)AVállalkozójelenszerződésalóírásávalegyidejűlegkarcIezettségetvállala
szolgaltatás. cél'jara használt
Kedvezményezett tulaidonit képező, egészségilyí
mosodai szolgáltatások biztosítására'
textíliák mindenkor hatalyos iráiyetvek sierinti
éves mennyiség
760.000 kg"

mennyiségi egység
kg

Szolgáltatás megnevezeSe
textília tisztítása

egészül ki:
F-elek rogzítik, hogy a Szerződés 3) pontja azalábbitelephelyekkel

2.

alábbi telephelyei: ''
,3) A tetjesítéshelyei a Kec]vezményezeÍt
Közpcnti telephely
Kómoni teleohelv
Vérellátó
Körmendi telephely
Szentgotthárditelephely
CeIIdömölki telephely
Intaházi teIephely

-

oTfto *znmhnthplv MarkusovszW L. u. )
g700 S--bothely, ] ]'es Huszar út ]30'
UU;rr*tatn"U, Or. ts
gg00 Karmend, Munkácsy M' u-' ]',-]-7B]/3 hrsz
gg70 Sr"rtÉotthárd, Hmyadi J'
''.3]-'
9500 Ceildamalk, Nagy Sándor tér 3'
gs 5

1

Mn'tnri, Intahtíza (intap uszta)

3.Felekrögzitik,hogyaSzerződés7.l)pontjaaza|ábbiakegészülki:
.,7

telepheh1 aalamint az
a uisszaszállítás heti
esetében
telephely

1.A celldömtjtki (9500 Cetldömolk,Nagy Sándor tér 3')

intaházi (9551 Mesteri,lntaháza (intapusitá)
két alkalommal tör ténik:
o csütörtöki szállítás-hétfőillisszasz'iilítás;
. hétfói szallítás - csütörtöki uisszaszállítás'

4

módosul:
Felek rögzítik, hogy a Szerződés l3.1) ponda az alábbiak szerint

díj illeti meg,
,,]3'1) Vállatkozót a szolgóltatás ellátásdért vállalkozói
Szolgálta1ás

megnevezése

I

I

Mennyiségi
egység

Nettó
mennylseg

egységár
mosásra

(HUF/kg)
760.000

textília
tisaítása
5.

melynek

Nettó ár mosásra
összesen (Éves
mennyiség X
Nettó egységár

mosásra;HU
152.000.000

Szerzíidés 2)
Felek a celldömc}lki és az intaházi telepehelyek bővítése következtében
mennyiségre emelik. a.13'1' pontban
részleÍezel1 710'000 kg éves mennyiséget 760.000 kg
Felek rögzítik, hogy a fentiek
részletezett 200,- Ft/k;nettó egysé[ar iarczatlanul hagyásával.
Ft-ról l52'000'000'- Ft osszegre
alapulvételévela szeriődéses keretösszeg nettó 142.000.000,_
pontjában

módosul'

III.
l.

A Felek a

A Szerződésmódosítás jogi índokai

Szerződést a közbes zerzésekről szóló 2015. évi CXLIII'

N'

19',1'

tekintette] arra' hogy
valamint a 14l.$ (2) bekezdés b) pontja alapján nródosítják,

$ (1) bekezdése'

a)

10 %aZ ellenértéknövekedése nem éri el a szolgáltatás eredeti szerződéses értékének
át, valamint
Szerződés általános jellegét, és
Szerződésmódosítás nem váltoúatja meg

b) a

ilIeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez'

a

Szerződés ellenértékéneknöveked ése a szerződésmódosítás folytán nem haladja meg aZ
eredeti Szerződés értékének1OoÁ-át figyelemme1 arra, hogy a Szerződés AFA nélktil számított

ad

d) A

értéke:142.000.000'- Ft, míg a szerződésmódosítás AFA nélkül számított ellenér1éke:
l 52.00o.000,- Ft, amelyből adódóan az éftékkülönbözet 10.000.000'- Ft. Fentiek szerint
számszakitag igazolható, hogy a fenti értékkülönböZet nem haladja meg a Szerződéses érték8
át, amely értékígy a Kbt. 141 . s (2) bekezdés b) pontja szerinti követelménynek megfele|.

y:o-

Szerződésmódosítás aZ eredeti Szerződésben szereplő, Vállalkozó által nyrijtott
szoIgáltatások telephely bővítéshez(Celldömölk, lntaháza) igazodoan megnövelt volumenti
megiendelői igényét és Vállalkozó szolgáltatásait tartalmazza. A módosítás nem váltoáatja meg a
szerződés általános jellegét' illeszkedik az eredeti szerződéshez tekintetteI arra, hogy a
Szerződésmódosítás tárgyát képező renclelkezések lrrennyiség növekedésével kapcsolatosan
ugyanazcn szolgáltatás végzéséreirányul és a Szerződés eredeti rendeltetési céljával összhangban
aú. petet< megáilapítják, hogy a Szerződés z),3.) 7.l pont ) érintő módosítások a Kbt. 14l.$ (3)
bekezdéséb"n foglultuk''uk megfelelnek figyelemme| arra, hogy. azok az értékváltozásával

ad a) A

összefÜggnek.

Iv.
|.Szerződő Felek rögzítik, hogy

a

Egyéb rendelkezések

Szerződés jelen módosítással nem érintett pondai változat|an

tartalommal hatályban maradnak.

2. Felek a módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben

megegyezót,

jóváhagyólag írták alá. Jelen 1. sz. Szerzödésmódosítás az aláírás napján lép hatályba azzal,hc:gy
antennyiben a Felek álta|i aláírásra nem ugyanazon a napon kerül sor, úgy a hatálybalépés
időpontja a későbbi aláírás napja.
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Megrendeltí részérő|
megismerte annak
szerződésmódosítas tartalmát teljes egészében
kötelezően elismeri'
esetleies rá vonatkozó kötelezettségeit magára nézve
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