ELTE Könyvtári eszközök beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:

2020/240
Árubeszerzés
Helyesbítés/2015 EUHL

CPV Kód:
Ajánlatkérő:

30238000-6
Eötvös Loránd Tudományegyetem

2020.12.10.
22703/2020

Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új
eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34696556
Postai cím: Egyetem Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sándor Endre Márton
Telefon: +36 309118169
E-mail: sandor.endre.marton@kancellaria.elte.hu
Fax: +36 14116721
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.elte.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.elte.hu/
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II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ELTE Könyvtári eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000922922020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

30238000-6

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Könyvtári RFID eszközök beszerzése adásvételi keretszerződés keretében
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/04 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 20528 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 222 - 543159
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/09 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény
kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
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II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Könyvtári RFID eszközök beszerzése adásvételi keretszerződés keretében intézményenkénti
egyedi megrendelésekkel 3 + 1 évre (opcionális meghosszabbítás időtartama), könyvtári RFID
rendszer kiépítése
Ajánlatkérő a keretszerződés összegét nettó 200.000.000,-Ft + ÁFA-ban határozza meg. A
keretösszeg teljes és egyenletes lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, azonban a
keretösszeg 70 %-ának lehívására kötelezettséget vállal.
Ajánlatkérő rögzíti a Kbt. 65. § (3) és (5) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek való
megfelelés érdekében, hogy tervezetten szándékozik évente olyan eseti megrendeléseket
kiadni a nyertes Ajánlattevő részére, amely eseti megrendelések értéke összesen legalább
nettó 35.000.000,- forint + ÁFA és a megrendelés kizárólag a műszaki leírásban meghatározott
eszközökre és feladatokra terjedhet ki.
A tervezetten beszerzendő eszközök és elvégzendő feladatok összefoglalója:
RFID címkék: 1314000 db + 30 % opció
Címkézés beszállító által: 925000 db + 30 % opció
Könyvtárosi munkaállomás: 50 db + 30 % opció
Állományvédelmi kapu (kis érzékelési távolságú): 15 db + 30 % opció
Állományvédelmi kapu (nagy érzékelési távolságú): 16 db + 30 % opció
Állományvédelmi kapu (2 folyosós): 1 db + 30 % opció
Önkölcsönző állomás (asztali): 9 db + 30 % opció
Önkölcsönző állomás (szabadonálló): 1 db + 30 % opció
Kézi leltározó: 6 db + 30 % opció
Szabadpolcos könyv-visszavételi állomás: 1 db + 30 % opció
Felügyeleti szoftver: 1 rendszer + 30 % opció
Ajánlattevő feladata az eszközök leszállítása, üzembe helyezése, szerelése, a
felhasználói/adminisztrátori oktatás, menedzsment kapcsolattartás és az emelt szintű
támogató szolgáltatás biztosítása is. Az áraknak a fenti feladatok díjait magában kell foglalnia.
Az eszközök átadás-átvételekor eladónak át kell adnia vevőnek a felhasználói kézikönyveket,
használati utasításokat, magyar nyelven, nyomtatott formában, és/vagy elektronikus formában
(CD-ROM).
Az eszközök részletes, minimálisan elvárt műszaki leírása, a közbeszerzési dokumentumok
részét képező műszaki leírásban történik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki
leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, illetve szükséges, ajánlatkérő az
azzal egyenértékű ajánlattételt mindemellett biztosítja. Az egyenértékűség igazolása
ajánlattevő feladata. (321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 46. § (3))
Helyesen:
Könyvtári RFID eszközök beszerzése adásvételi keretszerződés keretében intézményenkénti
egyedi megrendelésekkel 3 + 1 évre (opcionális meghosszabbítás időtartama), könyvtári RFID
rendszer kiépítése
Ajánlatkérő a keretszerződés összegét nettó 200.000.000,-Ft + ÁFA-ban határozza meg. A
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keretösszeg teljes és egyenletes lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, azonban a
keretösszeg 70 %-ának lehívására kötelezettséget vállal.
Ajánlatkérő rögzíti a Kbt. 65. § (3) és (5) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek való
megfelelés érdekében, hogy tervezetten szándékozik évente olyan eseti megrendeléseket
kiadni a nyertes Ajánlattevő részére, amely eseti megrendelések értéke összesen legalább
nettó 35.000.000,- forint + ÁFA és a megrendelés kizárólag a műszaki leírásban meghatározott
eszközökre és feladatokra terjedhet ki.
A tervezetten beszerzendő eszközök és elvégzendő feladatok összefoglalója:
RFID címkék: 1314000 db + 30 % opció
Címkézés beszállító által: 525000 db + 30 % opció
Könyvtárosi munkaállomás: 50 db + 30 % opció
Állományvédelmi kapu (kis érzékelési távolságú): 15 db + 30 % opció
Állományvédelmi kapu (nagy érzékelési távolságú): 16 db + 30 % opció
Állományvédelmi kapu (2 folyosós): 1 db + 30 % opció
Önkölcsönző állomás (asztali): 9 db + 30 % opció
Önkölcsönző állomás (szabadonálló): 1 db + 30 % opció
Kézi leltározó: 6 db + 30 % opció
Szabadpolcos könyv-visszavételi állomás: 1 db + 30 % opció
Felügyeleti szoftver: 1 rendszer + 30 % opció
Ajánlattevő feladata az eszközök leszállítása, üzembe helyezése, szerelése, a
felhasználói/adminisztrátori oktatás, menedzsment kapcsolattartás és az emelt szintű
támogató szolgáltatás biztosítása is. Az áraknak a fenti feladatok díjait magában kell foglalnia.
Az eszközök átadás-átvételekor eladónak át kell adnia vevőnek a felhasználói kézikönyveket,
használati utasításokat, magyar nyelven, nyomtatott formában, és/vagy elektronikus formában
(CD-ROM).
Az eszközök részletes, minimálisan elvárt műszaki leírása, a közbeszerzési dokumentumok
részét képező műszaki leírásban történik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki
leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, illetve szükséges, ajánlatkérő az
azzal egyenértékű ajánlattételt mindemellett biztosítja. Az egyenértékűség igazolása
ajánlattevő feladata. (321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 46. § (3))
Szakasz száma:
..
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
4

A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/12/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/12/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 11
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Opciók ismertetése
A következő helyett:
Eladó által opcionális jelleggel, Vevő döntése alapján biztosítandó eszközök.
A tervezetten beszerzendő eszközök és elvégzendő feladatok összefoglalója:
RFID címkék: 1314000 db + 30 % opció
Címkézés beszállító által: 925000 db + 30 % opció
Könyvtárosi munkaállomás: 50 db + 30 % opció
Állományvédelmi kapu (kis érzékelési távolságú): 15 db + 30 % opció
Állományvédelmi kapu (nagy érzékelési távolságú): 16 db + 30 % opció
Állományvédelmi kapu (2 folyosós): 1 db + 30 % opció
Önkölcsönző állomás (asztali): 9 db + 30 % opció
Önkölcsönző állomás (szabadonálló): 1 db + 30 % opció
Kézi leltározó: 6 db + 30 % opció
Szabadpolcos könyv-visszavételi állomás: 1 db + 30 % opció
Felügyeleti szoftver: 1 rendszer + 30 % opció
Ajánlattevő feladata az eszközök leszállítása, üzembe helyezése, szerelése, a
felhasználói/adminisztrátori oktatás, menedzsment kapcsolattartás és az emelt szintű
támogató szolgáltatás biztosítása is. Az áraknak a fenti feladatok díjait magában kell foglalnia.
Az eszközök átadás-átvételekor eladónak át kell adnia vevőnek a felhasználói kézikönyveket,
használati utasításokat, magyar nyelven, nyomtatott formában, és/vagy elektronikus formában
(CD-ROM).
Vevő az opciós mennyiség megrendelésére nem köteles.
Az opció lehívásának határideje: teljesítési évenként a 12. hónapot megelőző 3. hónap 15.
napjáig.
Helyesen:
Eladó által opcionális jelleggel, Vevő döntése alapján biztosítandó eszközök.
A tervezetten beszerzendő eszközök és elvégzendő feladatok összefoglalója:
RFID címkék: 1314000 db + 30 % opció
Címkézés beszállító által: 525000 db + 30 % opció
Könyvtárosi munkaállomás: 50 db + 30 % opció
Állományvédelmi kapu (kis érzékelési távolságú): 15 db + 30 % opció
Állományvédelmi kapu (nagy érzékelési távolságú): 16 db + 30 % opció
Állományvédelmi kapu (2 folyosós): 1 db + 30 % opció
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Önkölcsönző állomás (asztali): 9 db + 30 % opció
Önkölcsönző állomás (szabadonálló): 1 db + 30 % opció
Kézi leltározó: 6 db + 30 % opció
Szabadpolcos könyv-visszavételi állomás: 1 db + 30 % opció
Felügyeleti szoftver: 1 rendszer + 30 % opció
Ajánlattevő feladata az eszközök leszállítása, üzembe helyezése, szerelése, a
felhasználói/adminisztrátori oktatás, menedzsment kapcsolattartás és az emelt szintű
támogató szolgáltatás biztosítása is. Az áraknak a fenti feladatok díjait magában kell foglalnia.
Az eszközök átadás-átvételekor eladónak át kell adnia vevőnek a felhasználói kézikönyveket,
használati utasításokat, magyar nyelven, nyomtatott formában, és/vagy elektronikus formában
(CD-ROM).
Vevő az opciós mennyiség megrendelésére nem köteles.
Az opció lehívásának határideje: teljesítési évenként a 12. hónapot megelőző 3. hónap 15.
napjáig.
Szakasz száma:
..
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/12/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/12/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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