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Tisztelt Gazdasági Szereplők! 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Debreceni Egyetem „DEK-403/2016.: Adásvételi 
szerződés külföldi folyóiratok és kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére a 2017. évre” 
tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban Ajánlatkérőhöz kiegészítő tájékoztatás érkezett.  
 
Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre az alábbi válaszokat adja meg a Kbt. 
56. § (2) bekezdése alapján:  
 
 

Kiegészítő tájékoztatás 
 
K.1.: 
Az I./1. Orvosi listán szereplő 56. tétellel kapcsolatban (JOURNAL OF BONE AND JOINT 
SURGERY - AMERICAN ED incl. JBJS CASE CONNECTOR, JBJS ESSENTIAL 
SURGICAL TECHNIQUES, JBJS Reviews) a kiadótól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az 
Egyetem ezt konzorcium tagjaként már megújította, így mi nem kaptunk az említett tételre 
kiadói árat. 
Kérjük, erősítsék meg, hogy információink helyes-e, és hogy szükségük van-e a kérdéses 
folyóirattal kapcsolatban árajánlatra? 
 
V.1.: 
Az I./1. Orvosi listán szereplő JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY - AMERICAN 
ED incl. JBJS CASE CONNECTOR, JBJS ESSENTIAL SURGICAL TECHNIQUES, JBJS 
Reviews folyóirat (amely valójában a 65. tétel) egy, az Egyetem által konzorciumban megrendelt 
folyóiratcsomag részévé válik 2017-től.  



DEK-403/2016.  1. sz. kiegészítı tájékoztatás, tájékoztatás 1. módosításról  

  2. / 2 oldal 

A kérdéses folyóiratot nem kívánjuk jelen eljárás keretében megrendelni, ezért az eljárás ajánlati 
felhívásának II.1.4. és II.2.4. pontjában lévő folyóirat mennyiséget valamint a közbeszerzési 
dokumentumok részét képező folyóiratlistát módosítani kívánjuk oly módon, hogy ez a tétel 
törlésre kerül.  
 
K.2.: 
Az ajánlati felhívás II.2.5. pontjában értékelési szempont meghatározásánál a következőt adják 
meg: „az indexelt keresőszolgáltatásban található partner adatbázisok száma”.  
Kérjük, szíveskedjenek pontosítani, hogy elegendő-e a partnerek/kiadók felsorolása (pl. JSTOR), 
vagy konkrét adatbázisok felsorolását kérik (pl. JSTOR Arts and Sciences, EBSCO Academic 
Search Complete)? Utóbbi esetben egy több tízezres lista lenne, melynek a kinyomtatása/ 
doumentációba csatolása nem tűnik kivitelezhetőnek. 
 
V.2.: 
Az ajánlati felhívás II.2.5. pontjában értékelési szempontnál „az indexelt keresőszolgáltatásban 
található partner adatbázisok száma” alatt a szolgáltatók/kiadók számát értjük, akiknek az 
adatbázisait, folyóirat, könyv, videó kollekcióit az Ajánlattevő által nyújtott indexelt 
keresőszolgáltatás tartalmazza. Azaz például a JSTOR Arts and Sciences I., JSTOR Arts and 
Sciences II., JSTOR Biological Sciences, és további JSTOR kollekciók egy szolgáltatóhoz 
tartoznak, tehát egy partnernek kell számítani.  
A partnerek számát kérjük a megadott módon a felolvasólapon szerepeltetni, míg a partnereket 
tartalmazó listát elegendő elektronikus formában (excel, pdf) csatolni. 
 
 

Ajánlati felhívás módosítása 
 

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy Ajánlatkérő az ajánlati 
felhívás módosításáról hirdetményt adott fel.  
 
A módosítás a felhívás következő pontjait érinti: 

• II.1.4. pont: a folyóiratok összmennyisége 285 helyett 284-féle, melyből online: 78-féle 
helyett 77-féle.  

• II.2.4. pont: a folyóiratok összmennyisége 285 helyett 284-féle, melyből online: 78-féle 
helyett 77-féle.  

 
Az ajánlati felhívás módosításával az eljárás ajánlattételi határideje is meghosszabbításra került.  

 
Módosított ajánlattételi határidő: 2016. december 27.  

11.00 óra helyett 11.15 óra. 
 
A módosító hirdetmény megjelenéséről Ajánlatkérő tájékoztatni fogja az érdeklődő gazdasági 
szereplőket. A módosított folyóiratlista a módosító felhívás megjelenésének napján érhető el. 
 
Kérjük a fentiek szíves figyelembe vételét. 
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