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Nyertes ajánlattevő:
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"VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
székhelye és a közbeszerzési dokumentumokban
megjelölt telephelyei.

Pannon Takarító 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: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK08745
Postai cím: Házgyári út 1.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kórosi Tamás
Telefon: +36 88545165
E-mail: korosit@vkszrt.hu
Fax: +36 88545166
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.vkszrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
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II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. székhelye és telephelyei takarítási
feladatainak ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

90911200-8

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: „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. székhelye és telephelyei takarítási
feladatainak ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

90911200-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. székhelye
és a közbeszerzési dokumentumokban megjelölt telephelyei.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A takarítási feladatokat ajánlatkérő következő székhelyén és telephelyein kell ellátnia nyertes
ajánlattevőnek az alábbiak szerint:
I. Házgyári út 1., Kistó utca 8., Haszkovó utca 11/A József Attila utca 42., Bagolyvár
utca 1., Hulladéklerakó - takarítandó területek: irodák - tárgyalók - vizesblokkok;
II. Házgyári út 1., Kistó utca 8., Haszkovó utca 11/A József Attila utca 42., Bagolyvár utca 1.,
Hulladéklerakó - takarítandó területek: közlekedők, szociális helyiségek;
III. Jutasi út 2. - takarítandó területek: minden helyiség, továbbá szükség szerint a
vásárcsarnok előtti gyalogos közlekedésre használt járdaszakasz hó és
síkosság-mentesítése november 15-től a következő év március 15-ig tartó időszakban (téli
időszak), szükség szerint naponta reggel 6 órára, a vásárcsarnok megnyitására.
Takarítandó terület nagysága:
- Házgyári út 1. (Központ) - 1825 m2,
- Házgyári út 1. (egyéb épületek) - 634 m2,
- Kistó u. 8. - 1428 m2,
2

- Egyéb telephelyek (József Attila utca 42., Hulladéklerakó, Bagolyvár utca 1., Haszkovó út
11/A., Jutasi út 2.) - 2438 m2.
A fenti székhely és telephelyek takarítási feladatai naponta, hetente (heti 1 vagy 2
alkalommal), havonta, negyedévente, félévente és évente, valamint szükség szerint ellátandó
takarítási feladatokra oszlanak a feladatleírásban részletezettek szerint.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá az eseti, előre nem látható rendkívüli takarítási
feladatok ellátása is. A rendkívüli takarítási feladatokat nyertes ajánlattevő ajánlatkérő
értesítése és feladat-meghatározása alapján köteles ellátni.
A takarítási feladatokhoz felhasznált tisztítószereket, gépeket, berendezéseket a nyertes
ajánlattevőnek szükséges biztosítania.
Nyertes ajánlattevő kötelezettsége a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre
kerülő szerződés hatályba lépésével - egy fő közfoglalkoztatott esetében pedig
2016.07.01-től - a jelenleg a „VKSZ” Zrt. állományában lévő takarítói munkakört ellátó,
összesen 10 fő munkavállalónak saját állományába történő átvétele és legalább a szerződés
időtartama alatt változatlan feltételek mellett továbbfoglalkoztatása a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltaknak megfelelően.
(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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (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:
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:
4108 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés takarítási feladatok ellátására
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/04/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pannon Takarító Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tompa u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1094
Ország: HU
E-mail: pannon.takarito@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 17688000
Pénznem: HUF
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

90911200-8

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

Kiegészítő szójegyzék

90911200-8

VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Az eredeti teljesítési helyek a módosítást követően a 8200
Veszprém, Török utca 9. alatti teljesítési hellyel egészülnek ki.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az eredeti mennyiségek a módosítást követően a 8200 Veszprém, Török utca 9. alatti ingatlan heti
egy alkalommal történő takarításával egészülnek ki.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (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:
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VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19456700
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pannon Takarító Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tompa u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1094
Ország: HU
E-mail: pannon.takarito@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): A módosítások jellege: 8200 Veszprém, Török utca 9. alatti ingatlan takarítása szükségessé
vált (új egyéb telephely).
A módosítás mértéke: mindösszesen nettó 1.768.700,- HUF a szerződés időtartamára vonatkozóan
(az eredeti szerződés értékének 10 %-át meg nem haladó módosítás).
Korábbi módosítás nem történt.
VI.2.2) A módosítás okai
x 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: 8200 Veszprém, Török utca 9. alatti ingatlan
takarítása szükségessé vált az új egyéb telephely miatt. A szerződésmódosításra egyebekben a Kbt.
141. § (2) bekezdésében foglaltak vonatkoznak.
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:
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)
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Érték ÁFA nélkül: 17688000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 19456700 Pénznem:
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződés 2016. május 20. napján került módosításra. A szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (2)
bekezdésére tekintettel történt.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/06/08 (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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