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SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Szerződésszám:30524/~Q~/2O21 .ált.

pld.

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS
1. Sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Név: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
Székhelye: 3981 Sátoraljaújhely, Kazinczy utca 35.
Adószáma: 15752088-2-51
Pénzforgalmi jelzőszám: MAK 10027006-01393280-00000000
Képviseli: Rózsahegyi Tamás by. ezredes, by. főtanácsos intézetparancsnok,

mint vevő (a továbbiakban Vevő)

másrészről a(z)

Cégnév: RIWEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kit.
Székhely: 3900 Szerencs Petőfi u. 10.
Adóigazgatási szám: 11063908205
Pénzforgalmi jelzőszám: 10200160-42110518-00000000
Cégjegyzékszám: 05 09 002409
Képviseli: Rudolf László ügyvezető igazgató

(továbbiakban: Eladó)

együttesen felek (a továbbiakban: Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek
szerint.

I. Előzmények

1. Vevő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második Rész szerint nyílt
közbeszerzési eljárást indított az „Elelmiszer beszerzés a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
részére” tárgyban. A közbeszerzési eljárás eredményeként 2020. október 19. napján,
30524/1478/2020.ált. számon megkötött 4. rész- Sütőipar! termékek vonatkozó Adásvételi
keretszerződés (továbbiakban Szerződés) alapján Eladó a Szerződés mellékletét képező 1. sz.
melléklet szerinti terméket szállítja a szerződésben meghatározott nettó 10.273.200,- Ft azaz
nettó tízmillió-kétszázhetvenháromezer-kétszáz forint keretösszeg erejéig. Vevő
kezdeményezte Eladónál a keretösszeg növelését a megajánlott egységár változatlanul
hagyásával.
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Jelen Szerződésmódosítás célja, hogy Szerződés tárgyát képező termékkel (mirelit termékek)
összefüggésben megnövekedett élelmiszer - ellátási igény a fenti Szerződés keretében
leszállításra kerülj Ön.
Ennek érdekében a Felek közös megegyezéssel a Szerződést alábbiak szerint módosítják:

II. A Szerződés módosuló rendelkezései

1. Felek a Szerződés 1. pont 1.3 alpontjában foglalt nettó 10.273.200,- Ft ± ÁFA szerződéses
keretösszeget nettó 11.300.514,- Ft ± AFA összegre emelik a Szerződés 1. sz. melléldetét
képező termékekre vonatkozó nettó egységárak változatlanul hagyásával.

2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 1) pont 1.3. alpontjában foglalt szerződéses keretösszeg az
alábbiak szerint módosul:

»Jelen Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba és nettó 11.300.514,- Ft.
azaz nettó tizenezymillió-háromszázezer-ötszáztizennégy forint keretösszeg eléréséig, de
legfeljebb a Szerződés Felek általi kölcsönös aláírásának napjától számított 20. hónap utolsó
napjáig leadott megrendelések teljesítéséig tart.”

III. A Szerződésmódosítás jogi indokai

1. Felek a Szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 197. * (1) bekezdése,
valamint a 141. ~ (2) bekezdés b) pontja alapján módosítják, tekintettel arra, hogy

a) az ellenérték növekedése nem éri el a szerződéses keretösszeg 10 %-át, valamint

b) a Szerződésmódosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, és
illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

a) A Szerződés ellenértékének növekedése a szerződésmódosítás folytán nem éri el az
eredeti Szerződés értékének 10%-át figyelemmel arra, hogy a Szerződés AFA nélkül
számított értéke: 10.273.200,- Ft, míg a szerződésmódosítás ÁFA nélkül számított ellenértéke
11.300.514,- Ft, amelyből adódóan az értékkülönbözet 1.027.3 14,- Ft. Fentiek szerint
számszakilag igazolható, hogy a fenti értékkülönbözet nem éri el a Szerződéses érték 10 %-át
(1.027.320,- Ft), amely érték így a Kbt. 141. ~ (2) bekezdés b) pontja szerinti követelménynek
megfelel.

b) A Szerződésmódosítás az eredeti Szerződésben szereplő, tladó által leszállítani vállalt
termékbez igazodóan megnövelt volumenű vevői igényét tartalmazza. A módosítás nem
változtatja meg a szerződés általános jellegét, illeszkedik az eredeti szerződéshez tekintettel
arra, hogy a Szerződésmódosítás tárgyát képező rendelkezések mennyiség növekedésével
kapcsolatosan ugyanazon termék leszállítására irányul és a Szerződés eredeti rendeltetési
céljával összhangban áll.

2. Felek kijelentik, hogy a szerződéses keretösszeg fentiek szerinti növelése nem jelent olyan
mértékű emelkedést amely, új közbeszerzési eljárás lebonyolítását indokolná. Továbbá új
pályáztatási eljárás gazdaságossági - különösen költséghatékonysági - szempontból jelentős
hátrányokkal járna. Felek rögzítik továbbá, hogy a szerződéses keretösszeg növelésével Vevő
biztosíthatja a megnövelt élelmiszer igény folyamatos ellátását.
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IV. Egyéb rendelkezések

1 .Szerződő Felek rögzítik, bogy a Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan
tartalommal hatályban maradnak.

3. Felek a módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írták alá. Jelen L sz. Szerződésmódosítás az aláírás napján lép hatályba azzal,
hogy amennyiben a Felek általi aláírásra nem ugyanazon a napon kerül sor, úgy a
batálybalépés időpontja a későbbi aláírás napja.

Sátoraljaújhely, 2021.. .~i! . .~‘

Rudolf László•
ügyvezető igazgató

RJWEX Kereskedelmi és Szolgáltai
Eladó képviseletében

Sátoraljaújhely, 2021... .M~ ‘~. .

Busáné Bodnár Beáta by. ezredes
gazdasági vezető
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Rózsahegyi Tamás by. ezredes
q büntetés végrehajtási főtanácsos,
Ó intézetparancsnok

‚~ Sátoraljaújhelyi Fegybáz és Börtön
Vevő képviseletében

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 37. *
szóló törvény végrehajtásról rendelkező 368/2011. (XII.3 1.)
a) pontja alapján ellen jegyzem:

Sátoraljaújhely, 2021.~

(1) bekezdés és az államháztartásról
Kormányrendelet 55. ~ (2) bekezdés

KERCHERNEOR FEL~

Ugy:ed
. . 3907 TáIlya Non,e~

Jogi felülvizsgálat:

Kerchnerné dr. Felső Zsuzsanna
egyéni ügyvéd

KASZ:36074497
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Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

30524-11297/2021 érk. 
Papíralapú dokumentum
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Másolatkészítő szervezet
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Másolat képi vagy tartalmi
egyezéséért felelős
személy neve

A. Virok Tímea

Másolatkészítő rendszer
megnevezése

Robotzsaru NEO és NOVA.Irat együttes integrált
ügyviteli, ügyfeldolgozói és elektronikus iratkezelő

rendszer
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