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I.1) Név és címek

www.elte.hu/kozbeszerzesA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12399896Fax:+36 204860393Telefon:E-mail:

GabriellaDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.elte.hu/kozbeszerzesA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12399896Fax:Telefon:E-mail:

TündeKapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Eötvös Loránd TudományegyetemAjánlatkérő 
neve:

Külföldi kiadású kiadványok beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000588072021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Eötvös Loránd Tudományegyetem 15308744241

Egyetem Tér 1-3.

Budapest HU 1053

Székelyné Török

szekely.tunde@lib.elte.hu +36 14116500

www.elte.hu

Electool Beszerzési Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

13459356243

Alkotás Utca 50. A épület VI. em.

Budapest HU110 1123

Bódis Rita

dr.bodis.rita@electool.com

www.elte.hu
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II.1) A beszerzés mennyisége

I.4-5) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

I.3) Kommunikáció

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000588072021/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000588072021/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés
Nem

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Egyéb típus:

Központi költségvetési szerv

Oktatás
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II.2) Meghatározás

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

22120000-7

22110000-4

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Külföldi kiadású nyomtatott kiadványok beszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)

HUFPénznem:252 000 000Érték ÁFA nélkül:

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa:

22120000-7

22110000-4

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Külföldi kiadású kiadványok beszerzése

EKR000588072021

Árubeszerzés

Magyarországon közvetlenül nem elérhető, külföldi kiadású nyomtatott és elektronikusan létrehozott (nem időszaki jellegű) 
kiadványok beszerzése 2 részben. 
1. rész: 
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya Magyarországon közvetlenül nem elérhető, valamint magyarországi terjesztőtől 
beszerezhető külföldi kiadású tudományos és szakmai sorozat- és egyedi nyomású, vagy könyvárusítási forgalomba nem hozott szerzői 
kiadású, vagy konferenciákon megjelenő, vagy új, kiadóktól beszerezhető kiadványok, vagy régi kiadású, kiadóktól vagy a kiadó 
terjesztőjétől közvetlenül már nem beszerezhető, jellemzően antikváriumokon keresztül hozzáférhető könyvek és egyéb szakmai 
dokumentumok (minden, sokszorosítással – kivéve elektronikusan – létrehozott, nem időszaki jellegű kiadvány)  beszerzése, és 
ajánlatkérő egyes telephelyeire történő kiszállítása. 
Mennyiség: 200.000.000,-Ft+20% opció keretösszeg erejéig 
2. rész: 
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya Magyarországon közvetlenül nem elérhető, külföldi kiadású elektronikusan létrehozott 
(nem időszaki jellegű) kiadványok beszerzése, és ajánlatkérő egyes telephelyeire történő kiszállítása. 
Mennyiség: 10.000.000,- Ft+20% opció keretösszeg erejéig 
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók ismertetése:

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

HUFPénznem:240 000 000Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU110 Budapest

Ajánlatkérő székhelye és telephelyei, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

Nyertes Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő egyes szervezeti egységei, könyvtárai által beszerezni kívánt, az Ajánlatkérő által oktatott 
és kutatott tudományterületekhez kapcsolódó szakmai és tudományos külföldi kiadású, sorozat- és egyedi nyomású, könyvárusítási 
forgalomba nem hozott szerzői kiadású dokumentumok eseti megrendelések alapján történő beszerzése, és Ajánlatkérő egyes 
telephelyeire történő kiszállítása, a vállalt szállítási határidőn belül. Ajánlatkérő akciós dokumentumok beszerzését is kérheti. 
Ajánlatkérő által beszerezni kívánt dokumentumok között mind új kiadású, kiadóktól, illetve magyarországi terjesztőtől beszerezhető 
kiadványok, mind régi kiadású, kiadóktól, illetve a kiadó terjesztőjétől közvetlenül már nem beszerezhető, jellemzően antikváriumokon 
keresztül hozzáférhető könyvek szerepelnek. Tehát minden olyan dokumentumot antikváriumon keresztül hozzáférhetőnek tekint 
Ajánlatkérő, melyek a kiadótól, illetve a kiadó terjesztőjétől közvetlenül már nem beszerezhetők. Az antikváriumon keresztül 
beszerezhető kiadványok aránya az összes beszerzéshez képest hozzávetőleg 5–10%, az új kiadású dokumentumok aránya 90–95% 
(ebből a magyarországi terjesztőn keresztül beszerezhető kiadványok aránya kb. 5%). 
Ajánlattevő feladata továbbá az egyes tudományos konferenciákon és szimpóziumokon megjelenő kiadványok eseti, soron kívüli 
megrendelések alapján történő beszerzése Ajánlatkérő részére.  
Mennyiség: 200.000.000,- Ft+20% opció keretösszeg erejéig. 
Nagyságrendi darabszám: 5000

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

48

Nem

Nem

Igen

Ajánlatkérő, amennyiben arra a 48 hónapon belül fedezettel rendelkezik, +20%-os mértékben megemelheti a keretösszeget.

Nem
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HUFPénznem:12 000 000Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU110 Budapest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

22113000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Külföldi kiadású elektronikusan létrehozott kiadv.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) a) pontja szerint legalacsonyabb ár szerint történik. 
A beszerzés tárgya esetében nincs olyan műszaki vagy minőségi jellemző, amely jobban szolgálná a gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlat kiválasztását, ezért ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját választja. 
Folytatás II.2.5): 
(Értéklési szempont – súlyszám – értékelési módszer) 
Árszempont részletezése: 
1.        Hivatalos kiadói listaárral rendelkező könyvek, egyéb dokumentumok (kivéve antikvár darabok és magyarországi terjesztővel 
rendelkező kiadványok) esetében hány % kedvezményt ad a hivatalos nettó listaárából, ha a kiadvány beszerzési helye: 
a.        Nagy-Britannia (%) Súlyszám 60 – egyenes arányosítás 
b.        Németország (%) Súlyszám 15 – egyenes arányosítás 
c.        Európai Unió Németországon kívül (%) Súlyszám 8 – egyenes arányosítás 
d.        USA (%) Súlyszám 4 – egyenes arányosítás 
e.        bármely egyéb ország (%) Súlyszám 3 – egyenes arányosítás 
 
A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő meghatározza, hogy a kedvezmény mértéke 0%-nál kedvezőtlenebb nem lehet. 
 
2.        Magyarországi terjesztővel rendelkező könyvek, egyéb dokumentumok (kivéve antikvár darabok) esetében hány % 
kedvezményt ad a magyarországi nettó listaárából, illetve több terjesztő esetén a külföldi nettó listaárból? (%) Súlyszám: 5 – egyenes 
arányosítás 
A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő meghatározza, hogy a kedvezmény mértéke 0%-nál kedvezőtlenebb nem lehet. 
 
3.        Antikvár könyveknek az értékesítő antikvárium által megjelölt eladási árát hány %-kal növeli meg? (%) Súlyszám: 5 – fordított 
arányosítás 
 
Adható pontszám: 0-10

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Nem

Ajánlatkérő székhelye és telephelyei, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya Magyarországon közvetlenül nem elérhető, külföldi kiadású elektronikusan létrehozott 
(nem időszaki jellegű) kiadványok beszerzése, a hozzáférés biztosítása..  
Mennyiség: 10.000.000,- Ft+20% opció keretösszeg erejéig. 
Nagyságrendi darabszám: 700

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem
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III.1) Részvételi feltételek

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. 
 
Igazolási mód: 
A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a 3. és 4. §-ában foglaltak szerint, az 
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával szükséges előzetesen igazolni, hogy AT nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és 
(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. 
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) vonatkozásában 

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) a) pontja szerint a legalacsonyabb ár szerint történik. 
A beszerzés tárgya esetében nincs olyan műszaki vagy minőségi jellemző, amely jobban szolgálná a gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlat kiválasztását, ezért ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját választja. 
Folytatás II.2.5): 
(Értéklési szempont értékelési módszer) 
1.        Elektronikusan létrehozott kiadványok (jellemzően e-könyvek) esetében hány % kedvezményt ad a hivatalos nettó listaárából?  
(%)  Ajánlatkérő a magasabb mértékű megajánlást tekinti kedvezőbbnek. 

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók ismertetése:

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

48

Nem

Nem

Igen

Ajánlatkérő, amennyiben arra a 48 hónapon belül fedezettel rendelkezik, +20%-os mértékben megemelheti a keretösszeget.

Nem

Nem
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III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától számított 36 hónapban  
-        az 1. közbeszerzési részben: a közbeszerzés tárgya (külföldi és/vagy belföldi kiadású könyv és/vagy egyéb szakmai dokumentum 
szállítása) szerinti (átadás-átvétellel lezárt) referenciát, amely legalább 3750 db külföldi és/vagy belföldi kiadású könyv és/vagy egyéb 
szakmai dokumentumot foglalt magában; 
-        a 2. közbeszerzési részben a közbeszerzés tárgya (külföldi és/vagy belföldi kiadású elektronikusan létrehozott könyv és/vagy 
egyéb szakmai dokumentum szállítása) szerinti (átadás-átvétellel lezárt) referenciát, amely legalább 250 db külföldi és/vagy belföldi 
kiadású könyv és/vagy egyéb szakmai dokumentumot foglalt magában. 
 
Az előírt követelmény több bemutatott referencia alapján is igazolható. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Valamennyi közbeszerzési rész esetén az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 21. §-a, valamint a 
307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 4. §-a előírásai szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai 
alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett 
gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül. A Kbt. 69. § (4)-(7) 
bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni: 
 
M/1: Az Ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító 
felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap - Kezdő időpont: a jelen ajánlati felhívás feladási időpontja év/hó/nap. Befejező 
időpont: A kezdő időponttól visszafelé számított 36. hónap hó/napja. – során teljesített legjelentősebb szállításáról szóló 
referencianyilatkozatát, vagy igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § szerint igazolva, az igazolásban, illetve 
nyilatkozatban megjelölve: 
a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja - év/hó/nap),  
a szerződést kötő másik fél,  
a szállítás tárgya, mennyisége,  
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
A referenciaigazolásokat úgy kell kiállítani, hogy azokból az alkalmassági feltételek teljesítése ellenőrizhető legyen. Amennyiben a 
bemutatott referencia tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referencianyilatkozatban/referenciaigazolásban meg kell 
adni az alkalmassági követelményekre vonatkozó részmennyiséget, illetve műszaki tartalmat. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. Az előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevők a Kbt. 65. 
§ (6)-(7) és (9), (11) bekezdésében foglaltak betartása mellett együttesen is megfelelhetnek, azaz elegendő, ha közülük egy megfelel. 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

az AT ajánlatában csak az EEKD-t nyújt be a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására.  
A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában AT 
ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. 
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az utólagos igazolási kötelezettség körében a kizáró okok további vizsgálata és 
igazolása kapcsán a Kbt. 69.§ (4) – (6) bekezdései szerint kell eljárni a Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseiben meghatározottak 
szerinti. 
A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 8. §, 10. §, 12-16. §-ában 
foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben a Kbt. 69. § (11) bek. irányadó. Felhívjuk a 
figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára is.

Nem

Nem
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IV.1) Meghatározás

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül 
ítélje oda.

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Gyorsított eljárás

NemFelhívással induló tárgyalásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtái

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Valamennyi közbeszerzési rész esetén 
Fizetési feltételek: Kbt. 135. §, Ptk. 6:130. § (1)-(2) alapján átutalással, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.  Ajánlattevő a 
Konkrét Díjról megrendelésenként jogosult számla benyújtására. 
Ajánlatkérő előleget nem fizet. 
 
Kötbérek: Ptk. 6:186. § (1) bekezdés 
Késedelmi kötbér: mértéke a késedelemmel érintett mennyiség 1%-a, legfeljebb 20 napi tétel 
Meghiúsulási kötbér:  
- eseti megrendelés esetén a Konkrét díj 30%-a 
- keretszerződés esetén a keretösszeg 30%-a 
 
Részletesen a szerződéstervezetben.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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VI.1-3) Kiegészítő információk

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

IV.2) Adminisztratív információk

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 
(továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. A bontási eljárásra irányadó továbbá a Kbt. 68. §-a.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)1Az időtartam hónapban:vagy

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni Nem

Nem

HU

EKR

Nem

Igen

Igen

Igen
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VI.4) Jogorvoslati eljárás

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI. szakasz: Kiegészítő információk

1.        További információk részletesen a Közbeszerzési dokumentumokban (KD) 
2.        Az eljárás során, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben 
történik.  
3.        A KD az EKR rendszerében érhető el. Ajánlatkérő (AK) azt tekinti érdeklődő gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás 
iránti érdeklődését jelezte. 
4.        Az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő lejártáig nyújthatók be elektronikus úton. Az ajánlatok benyújtásának 
formai követelményeit a KD tartalmazza. 
5.        Az ajánlatban benyújtott dokumentumokkal, nyilatkozatokkal kapcsolatban irányadó a Kbt. 41/A. § és 57. § (1) bek. b) pontja, 
69. § (11a) bek. 
6.        AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét. 
7.        AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, azt kifejezetten kizárja. 
8.        Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő. 
9.        Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. 
Fordítás Kbt. 47. § (2) bek. 
10.        AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 
11.        Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §. 
12.        AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít. 
13.        Ajánlattevőnek (AT) (közös AT-knek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontjaira vonatkozóan. A 
nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is meg kell tenni (közbeszerzési részenként külön-külön ) 
14.        AK az M/1 alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolásimódját a minősített Ajánlattevők hivatalos 
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítésiszempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. 
15.        Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtás szükséges, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően: 
        Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.) 
        Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint 
        Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján 
        Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról 
        Nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bek. (Alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozat) 
        Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek. 
        Nyilatkozat üzleti titokról 
        Nyilatkozat fordításról 
        Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) 
        Aláírási címpéldány, aláírás minta 
        Közös ajánlattételről szóló megállapodás 
        Meghatalmazás 
16.        Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az AT és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság 
igazolásában résztvevő gazdasági szereplő esetében az aláírási címpéldányt vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett 
aláírás-mintát vagy meghatalmazást, amennyiben nem az írásbeli képviseletre jogosult írja alá az ajánlatot. 
17.        Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bek. szerint eljárva az elj. nyertesével köt szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén - az aj.
ok ért. során a köv. legkedvezőbb aj-ot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az aj.-ok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésben megjelölte. 
18.        AT köteles megfelelni a körny.véd., szoc. és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően 
alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt körny.véd., szoc. és munkajogi rendelkezések írnak elő.  
19.        AK a KD-ban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), 
amelyektől AT megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.) 
20.        A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai irányadóak. 
21.        Az EKR használatával kapcsolatban bővebb információ a rendszerbe belépve, a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas oldalon, 
valamint az üzemeltető elérhetőségein érhető el, AK a rendszer működésével, használatával kapcsolatban nem nyújt tájékoztatást. 
22.        IV.2.6) pont: AK az ajánlati kötöttség 1 hónapos időtartama alatt 30 napot ért. 
23.        FAKSZ neve, lastromszáma: dr. Bódis Rita Gabriella, 01164

VI.3) További információk

A fizetés elektronikus úton történik:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország
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VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail: dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

Kbt. 148. §-a szerint
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