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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411142-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok
2017/S 200-411142

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Debreceni Egyetem
AK01719
Egyetem tér 1.
Debrecen
4032
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyerges Enikő
Telefon:  +36 52512700-73055
E-mail: nyerges@fin.unideb.hu 
Fax:  +36 52512730
NUTS-kód: HU321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.unideb.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://kancellaria.unideb.hu/node/115
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Debreceni Egyetem Kancellária Jogi Igazgatóság Közbeszerzési Osztály (4028 Debrecen, Kassai út 26., 14. sz.
iroda)
AK01719
Kassai út 26.
Debrecen
4028
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyerges Enikő
Telefon:  +36 52512700-73055
E-mail: nyerges@fin.unideb.hu 
Fax:  +36 52512730
NUTS-kód: HU321
Internetcím(ek):

mailto:nyerges@fin.unideb.hu
http://www.unideb.hu
http://www.unideb.hu
http://kancellaria.unideb.hu/node/115
mailto:nyerges@fin.unideb.hu
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Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.unideb.hu

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési szerv

I.5) Fő tevékenység
Oktatás

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

II.1.1) Elnevezés:
DEK-484/2017.: Adásvételi szerződés külföldi folyóiratok és kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére a
Debreceni Egyetem részére a 2018. évre.
Hivatkozási szám: DEK-484

II.1.2) Fő CPV-kód
22200000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-484/2017.: Adásvételi szerződés külföldi folyóiratok és kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére a
Debreceni Egyetem részére a 2018. évre.
A 2018. évi külföldi folyóiratok és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése keretén belül megrendelésre
kerül 212 darab külföldi folyóirat és folyóiratcsomag nyomtatott, nyomtatott és online, valamint csak online
formátumokban, valamint az évközben felmerülő külföldi folyóiratigények eseti jelleggel.
A megrendelendő folyóiratok mennyisége az Ajánlatkérő tényleges igényének és a rendelkezésre álló pénzügyi
fedezetmértékének megfelelően a megadott mennyiséghez képest +30 %-kal változhat.
Kapcsolódó szolgáltatások:
— Integrált tudásbázis kialakítása és szolgáltatása:
1. Publikus olvasói felület kialakítása.
2. Linkfeloldó szolgáltatás.
3. Indexelt kereső szolgáltatás.
4. Online adminisztrációs felület (ingyenes).

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
22200000
64216000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debrecen, Egyetem tér 1.
Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.

http://www.unideb.hu
http://www.unideb.hu
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Hajdúböszörmény, Désány István u. 1-9.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-484/2017.: Adásvételi szerződés külföldi folyóiratok és kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére a
Debreceni Egyetem részére a 2018. évre.
A 2018. évi külföldi folyóiratok és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése keretén belül megrendelésre kerül
212 darab + 30 % külföldi folyóirat és folyóiratcsomag nyomtatott, nyomtatott és online, valamint csak online
formátumokban, valamint az évközben felmerülő külföldi folyóiratigények eseti jelleggel. Ennek részeként
beszerzésre kerül a folyóiratok szállításával, illetve szolgáltatásával kapcsolatos komplett ügyintézést biztosító
online adminisztrációs felület. Az integrált tudásbázis szolgáltatásának biztosítására megrendelésre kerül egy
publikus olvasói felület, mely kereshetővé teszi az Egyetem által elérhető előfizetett és ingyenes folyóiratokat;
egy linkfeloldó szolgáltatás, mely lehetővé teszi, hogy cikk szinten elérhetőek legyenek a dokumentumok
a felhasználó számára, bármilyen forrásban is találta meg a rá való hivatkozást; valamint egy indexelt
keresőszolgáltatás, mely egy központi metaadat keresőre épülve cikk szinten kereshetővé teszi az Egyetem
elektronikus információforrásait, és további vezető hazai és külföldi adatbázisforrásokat.
A megrendelendő folyóiratok mennyisége az AK tényleges igényének és a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet
mértékének megfelelően a megadott mennyiséghez képest +30 %-kal változhat.
Kapcsolódó szolgáltatások:
— Integrált tudásbázis kialakítása és szolgáltatása:
1. Publikus olvasói felület kialakítása.
2. Linkfeloldó szolgáltatás.
3. Indexelt kereső szolgáltatás.
4. Online adminisztrációs felület (ingyenes).

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az online adminisztrációs felületen a megrendelésekről nyújtott jelentésfajták száma
(db) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
A megrendelendő folyóiratok mennyisége az AK tényleges igényének és a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet
mértékének megfelelően a megadott mennyiséghez képest +30 %-kal változhat.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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
Indoklás:
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AK célja az, hogy a költséghatékonyság és racionális központi adminisztráció érdekében az AK-re eső
adminisztrációs teher minimális legyen. AK olyan rendszerre kér árajánlatot az integrált tudásbázis kifejezést
használva, amely egyetlen háttér adatbázisból képes kiszolgálni a felhasználói és adminisztrációs felületek
információs és funkcionális igényét.

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:
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) a) és b) alapján az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki:
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Az előírt kizáró okok igazolási módja:
Nem lehet ajánlattevő aki a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ban meghatározottaknak megfelelően
nem tudja igazolni a kizáró okok aluli mentességét. A Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1.
§ (1) bek. alapján az ajánlattevőnek a Kbt. II. része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának
benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
(EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-nek hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró
okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell
igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (4) bek. alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek
megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel
bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe
a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell
nyújtani, ha AK az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 15. § (1) bek. alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő
alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában előírt
kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
AK elfogadja, ha az AT a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az
abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok tekintetében
megkövetelt információkat.
A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak az ajánlattételi felhívás feladásánál nem régebbi
keltezésűeknek kell lennie.
AK felhívja AT figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bek. figyelemmel AK az ajánlattételi határidőre benyújtott
ajánlatokban a kizáró okok igazolása tekintetében – egyéb dokumentumok csatolása esetén is – csakis az
EEKD-t veszi figyelembe, és annak tartalma alapján hívja fel ajánlattevőt a kizáró okok igazolása tekintetében
az egyes dokumentumok benyújtására.
Az AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire.
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A nem Magyarországon letelepedett AT esetén cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy a kizáró
okokra vonatkozó adatokat az AT székhelye szerinti ország jogrendszerében mely szervezetek tartják nyilván.
Ezen túlmenően csatolni a megnevezett szervezetek igazolásait, amelyek tanúsítják a kizáró okok hiányát.
Amennyiben az illetékes bíróság/hatóság nem bocsát ki nyilvántartásából kivonatot vagy igazolást, vagy az
nem terjed ki a hivatkozott kizáró okok mindegyikére, úgy AT jogosult közjegyző által hitelesített nyilatkozatot
csatolni.
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 13. §-a alapján AT-nek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, akkor az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást. AT e nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is köteles csatolni.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlattevőnek az alkalmassági feltételek teljesítéséről be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumot (EEKD), amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja
az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV.„alfa” szakaszában.
Az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek be kell nyújtania:
M.1.) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évből származó legjelentősebb – a
közbeszerzés tárgya szerinti (külföldi folyóirat szállítására vonatkozó) – referenciáit, tartalmazva a szállított
folyóiratok mennyiségét, a szerződéskötő másik fél nevét, a teljesítés kezdő és befejező időpontját, a
referenciát adó személy nevét és elérhetőségét, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően történt-e (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja és a
22. § (1) és (2) bekezdései szerint).
M.2.:a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján cégszerűen aláírt nyilatkozatot
az internetes honlap megnevezésével M.2.) alkalmassági követelménynél meghatározott tulajdonságok
(kiadvány címe és ISSN száma, adminisztrációs felület) honlapon történő elérhetőségével (URL, ideiglenes
jelszó, szakmai ismertető). Továbbá Ajánlattevőnek – legkésőbb a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés szerinti
felhívás teljesítési határidejének napjától – a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerinti, az eljárás eredményéről
szóló összegezés megküldésének napjáig az M.2.) alkalmassági szempont ellenőrzésére és a bírálathoz az
Ajánlatkérő részére biztosítaniuk kell az internetes adatbázisukhoz történő hozzáférés érdekében ideiglenes
hozzáférési jelszót, melyet szintén az ajánlatban kell nyilatkozat formájában megadni.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésére figyelemmel ajánlatkérő az
ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatokban az alkalmassági feltételek igazolása tekintetében – egyéb
dokumentumok csatolása esetén is – csakis az egységes európai közbeszerzési dokumentumot veszi
figyelembe, és annak tartalma alapján hívja fel ajánlattevőt az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés
igazolására az egyes dokumentumok benyújtására.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni.
Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7), (9) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra,
és igazolhatják azt. Más szervezet kapacitásának igénybevétele esetén ajánlattevőnek meg kell jelölnie az
ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Ajánlatkérő közli, hogy a Közbeszerzési Hatóság minősítési szempontjainál szigorúbban állapította meg a
következő alkalmassági feltételt: M.1.);M2).
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M.1.) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évből összesen nem rendelkezik legalább 150
különféle közbeszerzés tárgya szerinti (külföldi folyóirat szállítására vonatkozó) referenciával.
Az M1.) alkalmassági feltételben szereplő követelmény 1 vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés
bemutatásával is igazolható, vagyis a kért mennyiség több referencia összmennyiségével is teljesíthető.
Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya a felhívás
feladásáig még nem járt le, vagy az adott szerződés kezdő és/vagy lejárati időpontja a vizsgált időszakon kívül
esik, úgy Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített szállítás(ok)ra vonatkozó szerződéses értéket
és mennyiséget veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésére figyelemmel ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veheti figyelembe.
M.2.) a weben keresztül elérhető adminisztrációs rendszere nem rendelkezik legalább a következő funkciókkal:
— a megrendelt folyóiratok adatainak tárolása és lekérdezhetősége. A találati listák további felhasználásra
exportálhatók xls és xml formátumban,
— ingyenesen használható reklamációs felület, melyben a reklamáció státusa nyomon követhető,
— az új folyóirat rendelésekhez ingyenes periodika adatbázist (cím adatok, nyelvi és ország adatok, gyakoriság,
tárgyszavak, státusz, MARC rekord, járulékos folyóiratok, ár, online hozzáférések) biztosít,
— a nyomtatott folyóiratokhoz kapcsolódó online hozzáféréseket, illetve az online only rendelések elérési,
regisztrációs és licensz adatait, címszintű URL-jeit, MARC rekordjait folyamatosan frissítik,
— a teljes körű adminisztrátori hozzáférés mellett lehetőséget ad tetszőleges számú, tetszőleges jogosultsággal
rendelkező adminisztrátori hozzáférés létrehozására,
— a weben elérhető felhasználói felületen keresztül az online hozzáféréseket folyóirat cím, ISSN, kiadó,
tárgyszó szinten nem teszi kereshetővé, nem tartja nyilván az elérési periódust,
— a folyóiratok címszintű url-jeinek állandó frissítésével, az esetleges változások követésével folyamatos
elérést nem biztosít. Az adatok további felhasználásra nem exportálhatóak xls és xml formátumban,
— nem biztosítja a jelenleg a Debreceni Egyetemen működő linkfeloldó szolgáltatás tartalmának folyamatos,
zavartalan működését,
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Amennyiben ajánlattevő vagy az alkalmasságot igazolni kívánó szervezet a teljesítést közös ajánlattevőként
végezte, a referenciaigazolásban/nyilatkozatban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban
(százalékban) vett részt, és ajánlatkérő az alkalmasság megállapításánál csak a saját teljesítés arányát veszi
figyelembe.
Kapacitásbiztosító szervezetek:
Az ajánlattevő más szervezet kapacitásaira is támaszkodhat az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez
a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmasságát a fent előírt
módokkal azonos módon köteles igazolni a Kbt. 67. § (3) bekezdés alapján.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fizetési feltételek és szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Az ajánlattétel, kifizetés, elszámolás és szerződés pénzneme: EUR. Az előfizetési díjakról kiállított számlák
kiegyenlítésére előre, évente egy összegben, a Kbt. 135.§ (1), (5),(6) és (8), valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
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bekezdése szerint 30 napos fizetési határidővel átutalással történik a Debreceni Egyetem MÁK-nál vezetett
számlaszámáról. További jogszabályok: Art. 36/A. §., Ptk. 6:155. § (1)-(3) bekezdés.
A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapján amennyiben nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi
a szerződést, késedelmi kötbér (alapja az érintett termék nettó ellenértéke, mértéke 1 %/nap, max. 30
nap) és meghiúsulási kötbér (alapja az érintett termék nettó vételára, mértéke: 25 %) fizetésére köteles.
Kötbérmaximum elérése esetén a Vevő jogosult elállni a szerződéstől vagy felmondani azt.
A további részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

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

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 21/11/2017
Helyi idő: 10:30

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 ajánlati kötöttség végső dátuma: 12/01/2018

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21/11/2017
Helyi idő: 10:30
Hely:
Debreceni Egyetem Kancellária, Jogi Igazgatóság Közbeszerzési Osztály (4028 Debrecen, Kassai út 26. I.
emelet 14. iroda).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) szerint.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2018. III. negyedév.
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VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1) A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy AT-nek, vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalk.-nak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. A dokumentáció elektronikus
elérésének útja: http://kancellaria.unideb.hu/node/115
A közbeszerzési dokumentumok másra nem ruházhatók át és nem tehetők közzé. Az eljárásban való részvétel
feltétele az ajánlatkérési dokumentáció letöltésének visszaigazolása.
2) Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a közbeszerzési dokumentumokban előírtak az irányadók.
Az ajánlatokat 1 db példányban papíralapon + 1 db jelszó nélkül olvasható „pdf” formátumban rögzített
elektronikus pld-ban kell benyújtani.
3) Folyamatban lévő változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell
eljárni.
4) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró AT, illetve az ajánlatban nyilatkozatot tevő alvállalkozók
és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezetek aláírásra jogosult képviselőinek aláírási
címpéldányát, v. aláírás-mintáját.
5) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül
kiállításra, úgy azt az AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT
felelőssége.
6) A különböző devizák HUF-ra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján
érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés
időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő nem magyar HUF-ban megadott
összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
7) AT ajánlatában köteles EEKD-t benyújtani. AK rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
8) Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés vonatkozásában.
9) A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eredeti vagy egyszerű másolatban
is benyújthatók, azonban a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak papír alapon, eredeti aláírt
pld.-ban kell tartalmaznia.
10) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68.
§ (4) bekezdése szerinti összes adatot.
11) AK figyelemmel a Kbt. 81.§ (4) – (5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát – ideértve annak aránytalanul
alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
12) AK nem ír elő ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos követelményt.
13) AK projekttársaság létrehozását kizárja mind Ajánlattevő mind közös AT-k vonatkozásában.
14) AT-nek az ajánlat részeként csatolnia kell a beárazandó ártáblázatot.
15) AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
16.) AT szakmai ajánlatában nyújtsa be_
— az AK által kiadott árazatlan folyóiratlistát tételesen beárazva és cégszerűen aláírva,
— a Műszaki leírásban előírt követelmények ellenőrzése érdekében cégszerű nyilatkozat formájában
nyújtson be egy szakmai ismertetőt, mely tartalmazza a Műszaki leírásban szereplő elvárások
teljesítésének bemutatását, az internetes honlapja megnevezését, továbbá az eljárás eredményéről szóló
összegezés megküldésének napjáig biztosítson az AK részére a publikus olvasói felülethez, az indexelt
keresőszolgáltatáshoz és az online adminisztrációs felülethez történő hozzáférés érdekében ideiglenes
hozzáférési jelszót,

http://kancellaria.unideb.hu/node/115
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17.) Szerződéskötési feltétel: szerződéskötéskor érvényes ISO 9001 minőségirányítási rendszer (vagy azzal
egyenértékű minőségirányítási tanúsítvány vagy minőségbiztosítási intézkedések) megléte. Ennek elmaradása
a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül. Ennek vállalásáról az ajánlatban kell nyilatkozni. További
információk a közbeszerzési dokumentumokban érhetőek el.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. §
(3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a jogorvoslati kérelem a jogsértésnek a kérelmező
tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő
döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon
belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet
előterjeszteni nem lehet.
VI.3) További információk folytatása:
18.) AT ajánlatában nyilatkozzon, hogy:
— amennyiben valamely folyóirat kiadása megszűnik, vagy szerződéskötéskori gyakorisághoz képest kevesebb
lapszámban kerül kiadásra, a már kifizetett előfizetési díj arányos részét jóváírja az AK részére,
— a folyóiratokat annak megjelenésétől számított 30 napon belül szállítja.
Ettől eltérő vállalás érvénytelenséget von maga után.
19.) FAKSZ: Jakodáné Nyerges Enikő (lajstromszám: 00681).
Technikai okokból (karakterkorlát) Ajánlatkérő a felhívás II.1.6) pontjában szereplő indoklást ebben a pontban
folytatja:
Továbbá az Egyetem által használt adatbázisok és saját vagy konzorciumban előfizetett elektronikus
folyóiratok közötti linkek kiépítését ellátó linkfeloldó szolgáltatás is ezt a tudásbázist használja. A publikus
olvasói felület és folyóirat adatbázis, a linkfeloldó, az online adminisztrációs felület és az elektronikus
információforrás-kezelő rendszernek oly módon kell tudnia együttműködni, hogy az adatok bármelyikben történő
módosítása automatikusan javítsa a szükséges beállításokat, értékeket, stb. a többi, itt felsorolt rendszerben
is. Az átjárhatóságnak alapértelmezett és beépített funkciónak kell lennie, vagyis nem függhet más, külső
szolgáltatástól.
Értékelés módszere:
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
1. „Nettó ajánlati ár mindösszesen” esetén: fordított arányosítás.
2. Az online adminisztrációs felületen a megrendelésekről nyújtott jelentésfajták száma: a minimális
megajánlható érték 20 darab (ez alatti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen), a maximálisan megajánlható
érték 25 darab (e fölött maximális pontszám). E két érték között a pontozás egyenes arányosítással történik.

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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Az értékelés módszerét részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
16/10/2017
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