Almaburg Növénytermesztési Bt. gyümölcs bonbon gyártó üzemének
kivitelezése vállalkozási szerződés keretében- 2. számú
korrigendum
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:

2017/8
Építési beruházás
Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ

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

Almaburg Növénytermesztési Betéti Társaság

2017.01.18.
962/2017
45213250-0

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Almaburg Növénytermesztési Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK24344
Postai cím: 0193/29. hrsz. hrsz 0193/29.
Város: Beregsurány
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4933
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Attila ügyvezető
Telefon: +36 203896132
E-mail: almaburgbt@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.opusteam.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.opusteam.hu
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II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Almaburg Növénytermesztési Bt. gyümölcs bonbon gyártó üzemének kivitelezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45213250-0

II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Almaburg Növénytermesztési Bt. gyümölcs bonbon gyártó üzemének kivitelezése vállalkozási
szerződés keretében.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó
korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
16703 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
639 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által
eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény
kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
III . 1 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy
hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A következő helyett:
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Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be a VP-3-4.2.1. Mezőgazdasági termékek
értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban tárgyú
pályázatra. A pályázat nyertessége esetén a támogatás intenzitása 49,822316 %, a
finanszírozás módja utófinanszírozás.
Megrendelő a teljes nettó ajánlati ár 5%-ának megfelelő összegű előleget biztosít.
A kivitelezés során 3 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség.
Vállalkozó teljesítésarányosan, a szerződés teljesítésének 10 %-os, a műszaki ellenőr által
igazolt készültségi fokainak elérését követően, a műszaki ellenőr által igazolt, elvégzett
munkálatok vonatkozásában jogosult számlát benyújtani azzal, hogy:
a) az első részszámlát a nyertesként kihirdetett ajánlattevő legkésőbb a vonatkozó
„egyösszegű ajánlati” ár 20 %-ának megfelelő teljesítés elérésekor köteles benyújtani;
b) maximum 4 részszámla (ide értve a végszámlát is) benyújtása lehetséges;
c) a részszámlák mértéke (külön-külön) minimum az „egyösszegű ajánlati ár” 10 %-a;
d) a végszámla mértéke minimum az „egyösszegű ajánlati ár” 10 %-a, de legfeljebb az
egyösszegű ajánlati ár 30%-a
A számlák benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása. Vállalkozó a sikeres, hiba- és
hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a megrendelő műszaki
ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását
követően jogosult végszámlát benyújtani.
Előleg igénylése esetén az előleget valamennyi számlában köteles a nyertes ajánlattevő
elszámolni, oly módon, hogy a számlák értékét az előlegszámla százalékos értékének
arányában köteles csökkenteni.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki, a
Kbt. 135.§ (1) bekezdése szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó
jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, ajánlattételi felhívásnak,
közbeszerzési dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik
meg a tevékenység elvégzése.
Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől
számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki
átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130.
§ (1)-(2) bekezdései alapján.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
Amennyiben nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alkalmazandó a kifizetés teljesítése
során, azaz:
a) a vállalkozók {közös ajánlattétel esetén} legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig
nyilatkoznak, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből;
b) a vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az általa a
teljesítésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre
jogosultak az ellenértékből;
c) a megrendelő felhívja a vállalkozót, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a
teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy
amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a
továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a
tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást;
d) a megrendelő a vállalkozói és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla
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kézhezvételét követő harminc napon belül közvetlenül utalja át a vállalkozónak és
alvállalkozónak;
e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha a vállalkozónak vagy valamely alvállalkozónak a
kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, a megrendelő a
vállalkozói, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. §
(3) bekezdése szerint visszatartja.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
o Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak
36/A. §-a
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendelet.
Helyesen:
Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be a VP-3-4.2.1. Mezőgazdasági termékek
értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban tárgyú
pályázatra. A pályázat nyertessége esetén a támogatás intenzitása 49,822316 %, a
finanszírozás módja utófinanszírozás.
Megrendelő a teljes nettó ajánlati ár 5%-ának megfelelő összegű előleget biztosít.
A kivitelezés során 3 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség.
Vállalkozó teljesítésarányosan, a szerződés teljesítésének 10 %-os, a műszaki ellenőr által
igazolt készültségi fokainak elérését követően, a műszaki ellenőr által igazolt, elvégzett
munkálatok vonatkozásában jogosult számlát benyújtani azzal, hogy:
a) az első részszámlát a nyertesként kihirdetett ajánlattevő legkésőbb a vonatkozó
„egyösszegű ajánlati” ár 20 %-ának megfelelő teljesítés elérésekor köteles benyújtani;
b) maximum 4 részszámla (ide értve a végszámlát is) benyújtása lehetséges;
c) a részszámlák mértéke (külön-külön) minimum az „egyösszegű ajánlati ár” 10 %-a;
d) a végszámla mértéke minimum az „egyösszegű ajánlati ár” 10 %-a, de legfeljebb az
egyösszegű ajánlati ár 30%-a
A számlák benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása. Vállalkozó a sikeres, hiba- és
hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a megrendelő műszaki
ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását
követően jogosult végszámlát benyújtani.
Előleg igénylése esetén az előleget valamennyi számlában köteles a nyertes ajánlattevő
elszámolni, oly módon, hogy a számlák értékét az előlegszámla százalékos értékének
arányában köteles csökkenteni.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki, a
Kbt. 135.§ (1) bekezdése szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó
jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, ajánlattételi felhívásnak,
közbeszerzési dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik
meg a tevékenység elvégzése.
Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől
számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki
átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130.
§ (1)-(2) bekezdései alapján.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
Amennyiben nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. §
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(1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A.§-a alkalmazandó a
kifizetés során.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
o Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak
36/A. §-a
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendelet.
Szakasz száma:
..
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő
A következő helyett
Dátum: 2017/01/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2017/01/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
VI . 3 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
27. A Kbt. 65.§ (10) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az acélszerkezet szerelés és
a szendvicspanel szerelés feladatokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők egyike végezze el. Ebben az esetben az e feladatokra vonatkozó, a Kbt.
65.§ (9) bekezdés szerinti alkalmassági feltételek (M1. és M2.) igazolásához a Kbt. 65.§ (7)
bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a
teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
Helyesen:
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27. A Kbt. 65.§ (10) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az acélszerkezet szerelés
feladatokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike
végezze el. Ebben az esetben az e feladatokra vonatkozó, a Kbt. 65.§ (9) bekezdés szerinti
alkalmassági feltétel (M1.) igazolásához a Kbt. 65.§ (7) bekezdéstől eltérően nem
támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat
nem végezheti alvállalkozó.
Szakasz száma:
..
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának
feltételei
A következő helyett
Dátum: 2017/01/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2017/01/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
A következő helyett:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2017/01/18
(éééé/hh/nn)
Helyesen:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2017/01/23
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(éééé/hh/nn)
Szakasz száma:
..
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
..
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az eljárást megindító felhívás módosításával összhangban módosul a közbeszerzési dokumentum
is, különösen a szerződés-tervezet ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó rendelkezései.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/01/17 (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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