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: Magyar Posta Zrt. Beszerzési és
Ellátási Szolgáltató Központ
1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
1.b)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: Varga Attila 3359 Tenk,
Erdőteli u. 21.
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: postai
közreműködői és egyéb tevékenységek ellátására szóló szerződés
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2009/08/05 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Postai
közreműködői és egyéb tevékenységek ellátása Heves megyében
Aldebrő Szolgáltató hely
Eger 4 - Felnémet Szolgáltató hely
Feldebrő Szolgáltató hely
Tenk Szolgáltató hely
Ellenszolgáltatás összege: 15.444.652 Ft/ év
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: (év/hó/nap)
3.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: előminősítési hirdetménnyel
meghirdetett tárgyalásos közbeszerzési eljárás
3.b)
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja:
3.c)*
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre: Ajánlatkérő „Postai Közreműködők előminősítési rendszere III. ütem”
címen előminősítési hirdetményt tett közzé. TED azonosító: 2008/S 207-274622,
megjelenés időpontja: 2008. év október hó 24. nap, valamint a Közbeszerzési
Értesítő 16916/2008 száma, megjelenés időpontja: 2008. év október hó 24. nap. A
Részvételi felhívás és a Részvételi dokumentáció közvetlen megküldésére 2009.
február 02.-án került sor az előminősített Jelentkezők részére. Az Ajánlattételi
felhívás és az Ajánlattételi dokumentáció közvetlen megküldésére 2009. április
24-én került sor az érvényes részvételi jelentkezést benyújtó, alkalmas részvételi
jelentkezők részére.

közzétételének napja: 2008/10/24; 2008/10/24 (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: nem jelent meg.
közzétételének napja: (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): Az eredeti szerződés utolsó bekezdése
A szerződés utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A szolgáltatások tényleges megkezdésének napja
Aldebrő Szolgáltató hely vonatkozásában 2009. november hó 12. nap.
Tenk Szolgáltató hely vonatkozásában 2009. november hó 14. nap.
Eger 4 - Felnémet szolgáltató helyre vonatkozó 2.) pont törlésre került.
4.c)
A módosítás indoka: A Kbt. 303.§-ában foglaltakra tekintettel, a szerződő
felek által, a szerződéskötéskor előre nem látható okként Aldebrő Szolgáltató
hely vonatkozásában 2009. szeptember 18. napjáig, Tenk Szolgáltató hely
vonatkozásában 2009. október 21. napjáig, a szolgáltatás megkezdéséig nem
tudja biztosítani a megfelelő szakképesítésű személyzetet. Eger 4. - Felnémet
szolgáltatóhely vonatkozásában nem tudja biztosítani a megfelelő személyzetet,
ezért ezen szolgáltatóhelyen a postai közreműködői és egyéb tevékenységek
ellátását nem vállalja.
4.d)
A szerződés módosításának időpontja: 2009/11/11 (év/hó/nap)
5.)*
Egyéb információk: 2. d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
határozatlan időre szól
3. b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: összességében
legelőnyösebb ajánlat.
Az ajánlatok részenként (szolgáltatóhelyenként) kerültek kiértékelésre.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont minden részszempont esetében.
Értékelés módszere az 1 és a 2. számú értékelési részszempontok esetében: relatív
értékelési módszer
Értékelés leírása: A legnagyobb %-os kedvezményt megajánló Ajánlattevő kap 100
pontot.
A pontszámok kiosztását Ajánlatkérő az alábbi képlet felhasználásával végzi el:
Pontszám = Kedvezmény - mértéke vizsgált / Kedvezmény - mértéke legjobb × 100
Amennyiben az adott 1. vagy 2. részre minden Ajánlattevő 0 % kedvezményt ajánl,
akkor a pontszámaik egységesen nulla („0”) pont ezekre a részszempontokra.
A 3. részszempont esetében:

Értékelés módszere: abszolút értékelési módszer, hasznossági függvény
alkalmazásával.
Értékelés leírása: Ajánlatkérő a megajánlott munkanapi nyitvatartási időt értékeli.
Napi 2 óra nyitvatartási idő 0 pont, 8 óra nyitvatartási idő 100 pont, a kettő között
a pontszámok kiosztása lineáris. Ajánlatkérő a 8 óránál hosszabb nyitvatartási
időre szintén 100 pontot ad. Ajánlattevő ennél hosszabb napi nyitvatartási időt is
megajánlhat, de az nem kerül pluszként értékelésre.
Amennyiben a nyitva tartási idő hétfőtől-péntekig az egyes napokon eltérő
időtartamú, abban az esetben Ajánlatkérő a napi nyitvatartási idők munkanapi
átlagóráját értékeli. A munkanapi átlag kiszámítása: a hét munkanapjain vállalt
nyitvatartási idők összege osztva a hét munkanapjainak számával.
A pontkiosztás a 3. részszempont esetén az alábbiak szerint történik:
Nyitvatartási idő (nyitva tartás időtartama munkanapi átlag „órá”-ban megadva):
Pontszám
2: 0 pont
2<Ajánlat<8: Pontszám = Nyitvatartási - idő vizsgált - 2 / 6 × 100
8-nál nagyobb vagy egyenlő: 100 pont
A 4-től 7-ig részszempont esetében:
Az értékelést a szakmai team tagjai (tervezett 4 fő) egymástól függetlenül,
részszempontonként végzik, és az egyes részszempontokhoz közvetlenül rendelik
hozzá az értékelési skála (0-100) által meghatározott pontértékeket. Az üzleti
elképzeléseket bemutató részszempontok esetében a szakmai tean egyes
zsűritagjai által meghatározott összesített pontszám egyszerű számtani átlaga és a
zsűrizésben résztvevők létszáma alapján kerül kiszámításra a súlyozást megelőző
pontszám.
A részszempontonként kiosztott pontszámok minden részszempont esetében
súlyozásra kerülnek a megadott súlyszámokkal. A részszempontok súlyozott
pontszámának összesítését követően állapítja meg Ajánlatkérő a benyújtott
ajánlatok összpontszámát.
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az, amelyik a legtöbb pontot kapta az
értékelés során.
Azonos összpontszámú ajánlatnál Ajánlatkérő a Kbt. 90. § (2), (3) b) pontja szerint
jár el.
6.)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: egyetért a hirdetményben
foglaltakkal.
7.)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2009/11/12 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.

