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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: Országos Vérellátó Szolgálat, 1113
Budapest, Karolina út 19-21.
1.b)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: Sodexo Pass Hungária Kft.,
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 54-58.
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: Szállítási
szerződés
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2008/12/01 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Étkezési utalványok
beszerzése az ajánlatkérő alkalmazottai és az ajánlatkérő egészségügyi intézmény
donorai részére
Az ajánlatkérő alkalmazottai számára, 1100 fő részére (+30 %), legfeljebb a
mindenkor érvényes és hatályos személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint
adómentesen, havonként adható összeg erejéig – amely jelenleg 6000 Ft/fő/hó -
(névérték), és
az ajánlatkérő egészségügyi intézmény donorai, 334.000 fő/év részére (+ 30
%), az Ajánlatkérő döntése szerint meghatározott mértékben – amely jelenleg
500 Ft/fő/alkalom - 500 Ft-os címletű, fogyasztásra kész élelmiszer vásárlására
jogosító utalványok beszerzése, továbbá a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása a
dokumentációban részletezettek alapján.
Az utalványok éves összmennyisége várhatóan 490.000 db.
Ellenszolgáltatás: bruttó 250.132.800.- Ft (20%-os ÁFÁ-val)
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: (év/hó/nap)
3.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: A közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény IV. fejezete alapján lefolytatott nyílt eljárás.
3.b)
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: Az összességében
legelőnyösebb ajánlat a következő résszempontok és súlyszámok alapján: 1. 1 db
500 Ft-os utalványért fizetendő ellenszolgáltatás bruttó összege. 2. Fizetési határidő
(napokban megadva). 3. Valorizáció mértéke.
3.c)*



Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre: Az eljárás megindításáról szóló ajánlati felhívás 2008/S 181-240502
számon jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2008. szeptember 18-án.
A Közbeszerzési Értesítő 115. számában K.É.-15687/2008. számon 2008. október
3-án jelent meg.
közzétételének napja: 2008/10/03 (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: Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató az Európai Unió
Hivatalos Lapjában 2008. december 11-én 2008/S 241-320005 számon, valamint
a Közbeszerzési Értesítő 146. számában 2008. december 15-én K.É.-20384/2008.
számon jelent meg.
közzétételének napja: 2008/12/15 (év/hó/nap)
4.a)
A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses
feltételt: nem
4.b)
A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt
is): Az eredeti, azaz 2008. december 1-től hatályos szerződéses feltétel:
Szerződés tárgya:
1.1. A szerződés tárgya az Ajánlatkérő által kidolgozott, 2008. szeptember 9.
napján kelt Ajánlati Dokumentációban és a jelen szerződésben meghatározott, az
ajánlatkérő alkalmazottai számára, 1100 fő részére (+30 %), legfeljebb a mindenkor
érvényes és hatályos személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint adómentesen,
havonként adható összeg erejéig – amely jelenleg 6000 Ft/fő/hó - (névérték),
és az ajánlatkérő egészségügyi intézmény donorai, 334.000 fő/év részére (+ 30
%), az Ajánlatkérő döntése szerint meghatározott mértékben – amely jelenleg
500 Ft/fő/alkalom - 500 Ft-os címletű, fogyasztásra kész élelmiszer vásárlására
jogosító utalványok beszerzése, továbbá a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása a
dokumentációban részletezettek alapján.
Módosított, azaz 2010. január 1-től hatályos szerződéses feltétel:
Szerződés tárgya:
1.1. A szerződés tárgya az ajánlatkérő alkalmazottai számára, 1100 fő részére (+30
%), legfeljebb a mindenkor érvényes és hatályos személyi jövedelemadóról szóló
törvény szerint kedvezményesen adózó összegben – amely a Kollektív Szerződés
szerint jelenleg 6000 Ft/fő/hó - (névérték), 500 Ft-os címletű meleg étkezésre
jogosító utalványok, és az ajánlatkérő egészségügyi intézmény donorai, 334.000
fő/év részére (+ 30 %), a Megrendelő döntése szerint meghatározott mértékben –
amely jelenleg 500 Ft/fő/alkalom - 500 Ft-os címletű, fogyasztásra kész élelmiszer
vásárlására jogosító utalványok beszerzése, továbbá a kapcsolódó szolgáltatások
biztosítása a Felek által kötött szerződésben meghatározottak szerint.
4.c)
A módosítás indoka: A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó
törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény 186. §-a 2010. január 1-ei



hatállyal hatályon kívül helyezte a személyi jövedelemadóról szóló törvény 1. számú
melléklet 8.17. pontjának rendelkezéseit, ezáltal a Megrendelő alkalmazottainak
a tárgyi szerződés keretében adómentesen adható természetbeni juttatások
körét megszüntette, ezzel a Kollektív Szerződés ezen rendelkezése is érvényét
vesztette. Ajánlatkérő EDDSZ Alapszervezete, mint szakszervezet a természetbeni
juttatásokra vonatkozó szabályozás 2010. január 1-től hatályba lépő módosítására
figyelemmel, és a dolgozói igények ismeretében kezdeményezte az OVSZ
alkalmazottainak meleg étkeztetésre jogosító utalvány Kollektív Szerződésben
történő biztosítását, melyet az OVSZ vezetősége elfogadott. A Kollektív Szerződés
módosítása az érintett rendelkezés vonatkozásában 2010. január 1-jén lép hatályba,
ennek értelmében a szerződés jelen módosítása alapján 2010. január 1. napjától
jogosult a megrendelő meleg étkeztetésre jogosító utalványra lehívására.
4.d)
A szerződés módosításának időpontja: 2009/12/19 (év/hó/nap)
5.)*
Egyéb információk: A szerződés határozatlan időtartamú.
6.)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: Egyetért a tájékoztatóban
foglaltakkal.
7.)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2009/12/23 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.


