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Magyarország-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok
2021/S 141-372693
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
Jogalap:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nemzeti azonosító szám: 15308744241
Postai cím: Egyetem tér 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fehérvári Andrea Eszter
E-mail: fehervari.andrea@kancellaria.elte.hu
Telefon: +36 14116720
Fax: +36 14116721
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.elte.hu/kozbeszerzes
A felhasználói oldal címe: http://www.elte.hu/kozbeszerzes
I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000835172021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000835172021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Központi költségvetési szerv

I.5)

Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
[Kelt_folyoirat] Folyóiratok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000835172021

II.1.2)

Fő CPV-kód
22200000 Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok
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II.1.3)

A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya „Külföldön megjelenő, heti vagy ritkább periodicitású időszaki
kiadványok és magazinok nyomtatott ill. online példányainak szállítása és MAGYARORSZÁG területén
megjelenő tudományos időszaki kiadványok nyomtatott, ill. online példányainak szállítása”

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Külföldi folyóirat
Rész száma: 1

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
22200000 Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő székhelye és telephelyei, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szállítási címlista szerint

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya „2022–2025. években Külföldön megjelenő, heti vagy ritkább
periodicitású időszaki kiadványok és magazinok nyomtatott ill. online példányainak szállítása”
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a külföldön megjelenő, heti vagy ritkább periodicitású időszaki
kiadványok és magazinok nyomtatott ill. online példányait kívánja beszerezni. Nyertes Ajánlattevő feladata az
Ajánlatkérő egyes szervezeti egységei, könyvtára által beszerezni kívánt, folyóiratok, illetve időszaki kiadványok
eseti megrendelések alapján történő beszerzése, és Ajánlatkérő egyes telephelyeire történő kiszállítása, a
vállalt/előírt szállítási határidőn belül.
A szállítási határidő
— az Európa területén megjelenő folyóiratok leszállítását a nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles a
megjelenés időpontjától számított legkésőbb 6 héten belül teljesíteni,
— az Európán kívüli folyóiratokat a megjelenés időpontjától számított legkésőbb 8. héten belül teljesíteni
Hosszabb határidőt Vevő abban az esetben fogad el, ha az Eladó a kiadótól származó visszaigazolással
igazolja a hosszabb határidőt.
Az előfizetési díjban benne foglaltatik a kiadványok előfizetési helyre, a címzett részére történő elszállítása.
Ajánlatkérő csak a keretösszeget tudja meghatározni, – a korábbi tapasztalatok alapján – tekintettel arra, hogy
az Ajánlatkérő nem tudja előre meghatározni, hogy mely kiadványok fognak megjelenni, adott esetben mely
kiadványok fognak megszűnni a piacon, továbbá azt sem, hogy Ajánlatkérő szervezeti egységei és kutatói
részéről mely kiadványok iránt keletkezik beszerzési igény.
Az előirányzott teljes mennyiség a szerződés időtartamára vetítve: nettó 350 000 000 HUF, azaz nettó
háromszázötven millió forint keretösszeg, valamint további, a nettó keretösszeg 20 %-ának megfelelő mértékű
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vételi jog opció. Ajánlatkérő a nettó keretösszeg 20 %-ának megfelelő mértékű vételi jog opció lehívására nem
vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget csak a vételi jog opció nélkül számított keretösszegre (nettó 350 000 000
HUF) vállal, a vételi jog opciós részre (nettó 70 000 000HUF) nem. Ajánlatkérő jelzi, hogy a teljes keretösszeget
tehát nem köteles kimeríteni, ugyanakkor a beszerzett mennyiség nem haladhatja meg azt.
A szerződés tárgya tervezetten 406 féle kiadvány, 420 példányszám/év.
Az ajánlattétel és a kifizetés pénzneme HUF. Eladó EUR-ban meghatározott számlát állít ki, amelyet Vevő a
teljesítés napján hatályos MNB középárfolyamon, HUF-ban egyenlít ki.
Amennyiben a nyomtatott sajtótermékhez ingyenes elektronikus változat vagy archívum, illetve egyéb
szolgáltatás is tartozik, arról Ajánlattevő külön díj felszámítása nélkül köteles tájékoztatni Ajánlatkérőt és ennek
elérhetőségét – a megrendelő külön kérése nélkül – számára biztosítani. Amennyiben az elektronikus, teljes
szövegű változatot a kiadó kedvezményesen szolgáltatja, Ajánlattevő az Ajánlatkérő kérésére jár el. Ajánlattevő
fogalmazza meg az ártáblázat „megjegyzés” oszlopában, hogy szolgáltatásaiban mely címek esetében és/vagy
példányszámnál tud kedvezményt biztosítani.
Ajánlatkérő a mennyiségeket tervezett mennyiségként ismerteti, de a megjelölt kiadvány féleségek,
illetve darabszámok lehívására nem vállal kötelezettséget, csak a nagyságrendről nyújt tájékoztatást. A
keretszerződés időtartama alatt a megjelölt mennyiségektől eltérhet, egyedi megrendeléseket a keretösszeg
kimerüléséig kezdeményezhet.
Amennyiben az Eladó a Vevő által leadott megrendelésben szereplő folyóiratot önhibáján kívüli okból szállítani
nem tudja, köteles azt írásban jelezni Vevő részére megfelelő indokokkal alátámasztva (pl. forgalmazása,
kiadása megszűnt, kizárólagos kiadói, gyártói nyilatkozat) a Megrendeléstől számított 3 munkanapon belül.
A keretszerződés tárgyát képező kiadványok részletes felsorolását az ártáblázat tartalmazza (felhívás I.3) pont
szerinti URL-en közvetlenül elérhető), a TED karakterkorlát miatt annak teljes körű ismertetése a jelen pontban
nem lehetséges.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket. a szállítási, költséget, továbbá
tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók,
díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem
tartalmazza az általános forgalmi adót.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 350 000 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Ajánlatkérő jogosult a szerződés időtartamát lehetőségével a Kbt. 141. § (4) bekezdése szerint további 12
hónappal, azaz a 2025. évre szóló előfizetések teljesítésével egyoldalú nyilatkozattal meghosszabbítani,
amennyiben a Ajánlatkérő a keretösszeget, illetve annak az opcióval megnövelt értékét nem merítette ki a
szerződés időtartama alatt.

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
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Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a meghatározott keretösszegen felül, a nettó keretösszeg 20 %-ának megfelelő mértékben vételi
jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő által az ajánlatban rögzített áron (kedvezménnyel) jogosult
gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő döntésétől
függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára lehívási
(megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a vételi jog alapján
a teljes opciós mennyiséget lehívja.
II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
A felhívás VI.3) pontja szerint.
Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár.
A II.2.7) pont oly módon értendő, hogy a szerződés 2024. december 31.-ig terjedő időtartamra jön létre, azzal,
hogy a szerződés hatályának keretében a 2022, 2023 és 2024 évekre szóló előfizetések teljesítését kell érteni,
továbbá meghosszabbítás esetén 2025 évre szóló előfizetések teljesítését. Ajánlatkérő a szerződés időtartamát
a Kbt. 133.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével állapította meg, megítélése szerint a szerződés
keretjellegére, valamint a beszerzés tárgyának a megrendelői igényektől való változására tekintettel nem tekinti
aránytalanul hosszú időtartamnak. A szerződés időtartama igazodik a korábbi közbeszerzési eljárásban kötött
szerződés időtartamához.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Belföldi folyóirat
Rész száma: 2

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
22200000 Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő székhelye és telephelyei, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szállítási címlista szerint

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya „2022–2025. években MAGYARORSZÁG területén megjelenő, heti
vagy ritkább periodicitású tudományos időszaki kiadványok nyomtatott, ill. online példányainak szállítása”
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt MAGYARORSZÁGON megjelenő folyóiratokat (nyomtatott, ill. online/
elektronikus példányok) kívánja beszerezni. Nyertes Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő egyes szervezeti
egységei, könyvtára által beszerezni kívánt, folyóiratok, illetve időszaki kiadványok eseti megrendelések alapján
történő beszerzése, és Ajánlatkérő egyes telephelyeire történő kiszállítása, a vállalt/előírt szállítási határidőn
belül.
A szállítási határidő a megjelenés napját követő 5 (öt) munkanap. Hosszabb határidőt Vevő abban az esetben
fogad el, ha az Eladó a kiadótól származó visszaigazolással igazolja a hosszabb határidőt.
Az előfizetési díjban benne foglaltatik a kiadványok előfizetési helyre, a címzett részére történő elszállítása.
Ajánlatkérő csak a keretösszeget tudja meghatározni, – a korábbi tapasztalatok alapján – tekintettel arra, hogy
az Ajánlatkérő nem tudja előre meghatározni, hogy mely kiadványok fognak megjelenni, adott esetben mely
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kiadványok fognak megszűnni a piacon, továbbá azt sem, hogy Ajánlatkérő szervezeti egységei és kutatói
részéről mely kiadványok iránt keletkezik beszerzési igény.
Az előirányzott teljes mennyiség a szerződés időtartamára vetítve: nettó 15 000 000 HUF, azaz nettó tizenöt
millió forint keretösszeg, valamint további, a nettó keretösszeg 20 %-ának megfelelő mértékű vételi jog
opció. Ajánlatkérő a nettó keretösszeg 20 %-ának megfelelő mértékű vételi jog opció lehívására nem vállal
kötelezettséget.
Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget csak a vételi jog opció nélkül számított keretösszegre (nettó 15 000 000
HUF) vállal, a vételi jog opciós részre (nettó 3 000 000 HUF) nem. Ajánlatkérő jelzi, hogy a teljes keretösszeget
tehát nem köteles kimeríteni, ugyanakkor a beszerzett mennyiség nem haladhatja meg azt.
A szerződés tárgya tervezetten 124 féle kiadvány, 273 példányszám/év.
Az ajánlattétel és a kifizetés pénzneme HUF.
Amennyiben a nyomtatott sajtótermékhez ingyenes elektronikus változat, vagy archívum, illetve egyéb
szolgáltatás is tartozik, azt Ajánlattevő külön díj felszámítása nélkül köteles tájékoztatni, és a hozzáférés
módjáról informálni Ajánlatkérőt.
Ajánlatkérő a mennyiségeket tervezett mennyiségként ismerteti, de a megjelölt kiadvány féleségek,
illetve darabszámok lehívására nem vállal kötelezettséget, csak a nagyságrendről nyújt tájékoztatást. A
keretszerződés időtartama alatt a megjelölt mennyiségektől eltérhet, egyedi megrendeléseket a keretösszeg
kimerüléséig kezdeményezhet.
Amennyiben az Eladó a Vevő által leadott megrendelésben szereplő folyóiratot önhibáján kívüli okból szállítani
nem tudja, köteles azt írásban jelezni Vevő részére megfelelő indokokkal alátámasztva (pl. forgalmazása,
kiadása megszűnt, kizárólagos kiadói, gyártói nyilatkozat) a Megrendeléstől számított 3 munkanapon belül.
A keretszerződés tárgyát képező kiadványok részletes felsorolását az ártáblázat tartalmazza (felhívás I.3) pont
szerinti URL-en közvetlenül elérhető), a TED karakterkorlát miatt annak teljes körű ismertetése a jelen pontban
nem lehetséges.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket. a szállítási, költséget, továbbá
tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók,
díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem
tartalmazza az általános forgalmi adót.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 15 000 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Ajánlatkérő jogosult a szerződés időtartamát lehetőségével a Kbt. 141. § (4) bekezdése szerint további 12
hónappal, azaz a 2025. évre szóló előfizetések teljesítésével egyoldalú nyilatkozattal meghosszabbítani,
amennyiben a Ajánlatkérő a keretösszeget, illetve annak az opcióval megnövelt értékét nem merítette ki a
szerződés időtartama alatt.

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
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Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a meghatározott keretösszegen felül, a nettó keretösszeg 20 %-ának megfelelő mértékben vételi jog
opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a
szerződés időtartam alatt.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő döntésétől
függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára lehívási
(megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a vételi jog alapján
a teljes opciós mennyiséget lehívja.
II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
A felhívás VI.3) pontja szerint.
Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár.
A II.2.7) pont oly módon értendő, hogy a szerződés 2024. december 31.-ig terjedő időtartamra jön létre, azzal,
hogy a szerződés hatályának keretében a 2022, 2023 és 2024 évekre szóló előfizetések teljesítését kell érteni,
továbbá meghosszabbítás esetén 2025 évre szóló előfizetések teljesítését. Ajánlatkérő a szerződés időtartamát
a Kbt. 133.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével állapította meg, megítélése szerint a szerződés
keretjellegére, valamint a beszerzés tárgyának a megrendelői igényektől való változására tekintettel nem tekinti
aránytalanul hosszú időtartamnak. A szerződés időtartama igazodik a korábbi közbeszerzési eljárásban kötött
szerződés időtartamához.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Részvételi feltételek
III.1.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
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 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.

III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
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A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) IV. rész α) pontjának kitöltésével elegendő előzetesen igazolnia,
hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az
alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt.
69. §. (4)–(6) bekezdésében foglaltak alapján.
M/1: Ajánlattevőnek – a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján – csatolnia kell a cégszerűen aláírt, EEKD-ba foglalt
nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján arról, hogy megfelel az
M/1 pontban előírt alkalmassági követelménynek.
Az M/1 pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására, a Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdésében foglaltak
alapján, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 6 éven belül (72 hónap) megkezdett és 3 éven belül (36 hónap) befejezett, a teljesítésre vonatkozó
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb szállításainak bemutatását, a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 22. § szerint igazolva, az igazolásban megjelölve
− a teljesítés idejét (a teljesítés kezdő és befejező időpontja év/hó/nap),
− a referencia tárgyát (a szállítás tartalmának és mennyiségének rövid ismertetését, a kiadvány nevét és ISSN
számát, az ellenszolgáltatás összegét, oly módon, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek
való megfelelés megállapítható legyen),
− a szerződést kötő másik fél megnevezését (a referenciát igazoló nevét és elérhetőségét),
− a teljesítés előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségéről szóló nyilatkozatot.
Amennyiben a bemutatott referencia tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a
referencianyilatkozatban/referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre vonatkozó
részösszeget, illetve műszaki tartalmat.
Valamely referencia akkor minősül a referencia időszakban teljesítettnek, amennyiben a szerződésszerű
teljesítés az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben került sor.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 6 éven belül (72 hónap) megkezdett és 3 éven belül (36 hónap) befejezett
— összességében legalább 50 különböző féle folyóirat és/vagy időszaki kiadvány legalább 1-1 éves időtartamú
előfizetésének szállítására vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciákkal.
A referencia mennyisége összességében kerül meghatározásra, azaz egy-egy rész igazolása több referencia
bemutatásával is teljesíthető.
III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A számla kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1), (6) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek. és a szerződés szerint, évente
két alkalommal, két részletben, HUF-ban történik. A kifizetésre vonatkozó jszok: 2015.évi CXLIII. tv., 2007.évi
CXXVII. tv., 2013.évi V. tv. A részletes fizetési feltételeket a szerződés tartalmazza.
Késedelmi kötbér a késedelemmel érintett minden nap után 2 %-a, max. 20 nap, meghiúsulási kötbér a
keretszerződés ellenértékének 10 %-a, a szerződésben előírtaknak megfelelő teljesítés időpontjától (a teljesítés
Vevő általi igazolásától) számítva, a szerződés-tervezet szerint. Vevő az Eladó hibájából adódó késedelmes
teljesítés esetén a 20 munkanapot meghaladó késedelmes szállítást a 21. munkanapon meghiúsultnak tekinti
és jogosult a meghiúsulási kötbér követelésére. Háromszori késedelmes szállítás esetén Vevő jogosult a
szerződés határidő előtti felmondására 30 naptári napos határidővel.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek – a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésének megfelelően – abban az
esetben érvényesíthetőek, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.

IV. szakasz: Eljárás
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IV.1)

Meghatározás

IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.8)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 23/08/2021
Helyi idő: 10:00

IV.2.3)

Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 23/08/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:
EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
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,
különös figyelemmel az (1), (b)–(1c) bekezdésekben foglaltakra

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3)

További információk:
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1. A felhívás IV.2.6) pontjában az „időtartam hónapban: 1” 30 napként értelmezendő.
2. AK az M/1 alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módját a minősített AT-k
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította
meg.
3. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtás szükséges: Nyilatkozat
— Kbt. 66. § (2) bek
— Kbt. 62. § (1) bek. k) kb)–kc) bek,
— Kbt. 67. § (4) bek
— folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
— Kbt. 66. § (6) bek
— Kbt. 65. § (7) bek
— üzleti titokról
— fordításról
— Felolvasólap
— EEKD
— Aláírási címpéldány, aláírás minta
— Közös ajánlattételről szóló megállapodás
— Meghatalmazás
— Nem MAGYARORSZÁGI letelepedésű Ajánlattevő nyilatkozata a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § (2)
bekezdése alapján
— Részletes ártáblázat a közbeszerzési dokumentumokban közölt iratminta szerint (cégszerű aláírással ellátva
és szerkeszthető excel formátumban egyaránt)
4. AK a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem teszi lehetővé azon
AT-k számára sem, amelyek önállóan, és nem közös ajánlattevőként nyújtanak be ajánlatot.
5. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
6. A teljes AF-ben valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő
szerint értendő. (CET)
7. AK a tárgyi közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatokban, illetve becsatolt dokumentumokban/
igazolásokban feltüntetett, nem HUF-ban meghatározott összeget a Magyar Nemzeti Banknak a tárgyi
közbeszerzési eljárást megindító AF megjelenésének napján érvényes hivatalos devizaárfolyamán számítva
veszi figyelembe. AK az MNB által nem jegyzett devizák esetében az AT nemzeti bankja által jegyzett, a KB
eljárást megindító AF megjelenésének napján érvényes hivatalos devizaárfolyamán számítva veszi figyelembe.
8. FAKSZ: Németh Krisztina 00210, Electool Beszerzési Szolgáltató Kft.
9. AK a Kbt. 40. § alapján az elj. elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, az elektronikus közbesz. részl.
szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályaival összhangban. (továbbiakban: e-Kr.).
10. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://
nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve
http://nekszt.hu/tamogatas/.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
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Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
20/07/2021
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