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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329793-2014:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok
2014/S 187-329793

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Debreceni Egyetem
AK01719
Egyetem tér 1.
Kapcsolattartási pont(ok): Debreceni Egyetem, Gazdasági Főigazgatóság, Gazdasági Jogi és Közbeszerzési
Főosztály (4028 Debrecen, Kassai út 26., fszt. 4. iroda)
Címzett: Hamvasné Homonnai Emese, osztályvezető
4032 Debrecen
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 52512700-72713
E-mail: dokaedit@fin.unideb.hu
Fax:  +36 52512700-77275
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe: www.gf.unideb.hu
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett
kapcsolattartási pont(ok)

I.2) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

I.3) Fő tevékenység
Oktatás

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
DEGF-151/2014.: Külföldi folyóiratok és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése a Debreceni Egyetem részére –
2015.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329793-2014:TEXT:HU:HTML
mailto:dokaedit@fin.unideb.hu
www.unideb.hu
www.gf.unideb.hu
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Adásvétel
A teljesítés helye: Debrecen, Egyetem tér 1.
Debrecen, Kassai út 26.
Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.
Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Debrecen, Böszörményi u. 138.
Debrecen, Ótemető u. 2–4.
Nyíregyháza, Sóstói út 2–4.
NUTS-kód HU321,HU323

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A beszerzés tárgya: a Debreceni Egyetem részére összesen 255 tétel, 287 cím külföldi folyóirat szállítása és
kapcsolódó szolgáltatások beszerzése.
A Kbt. 46. § (2) bekezdés alapján a megrendelendő folyóiratok értéke a Megrendelő tényleges igényének és
a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet mértékének megfelelően a szerződés időtartama alatt az ajánlati árhoz
képest –30 %-kal változhat.
Egy évre szóló szolgáltatási és szállítási szerződés, melynek tárgya:
— Az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott összesen 255 tétel, 287 cím nem Magyarországon kiadott
folyóiratcím, 1.1.2015-től egy éves időszakban megjelenő nyomtatott számainak szállítása és elektronikus
elérésének biztosítása a dokumentációban megadott címlisták és feltételek szerint.
Kapcsolódó szolgáltatások:
— Integrált tudásbázis kialakítása és szolgáltatása:
1. Publikus olvasói felület kialakítása, ahol Ajánlattevő betölti, és cím szintű rendszeres frissítéssel kereshetővé
teszi Ajánlatkérő által illetve konzorciumban előfizetett és ingyenes elektronikus folyóiratokat a Debreceni
Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár honlapján (http://www.lib.unideb.hu/hu/elektronikus_folyoiratok)
meglévő „E-folyóiratok adatbázisá”-ban a Könyvtár által létrehozott tartalommal.
2. Linkfeloldó szolgáltatás a különböző adatbázisokhoz és szolgáltatókhoz kapcsolódó keresztlinkelések
biztosítására.
3. Indexelt kereső szolgáltatás, amely lehetőleg központi metaadat keresőre épüljön, melynek legalább 60 %-a
teljes szövegű találatot adjon
4.Online adminisztrációs felület, amely biztosítja az ajánlatkérő által megrendelt folyóiratok szállításával
kapcsolatos intézkedési lehetőségeket.
5. Elektronikus információforrás-kezelő rendszer az információforrások (adatbázisok, elektronikus
gyűjtemények) előfizetésével és használatával kapcsolatos adminisztráció céljából.
— MARC rekord letöltési lehetőség biztosítása (címenként ill. listaszerűen) az Ajánlattevő katalógusából az
Ajánlatkérő által használt feldolgozó/felhasználói programokba.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
22200000, 64216000

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8) Részek

http://www.lib.unideb.hu/hu/elektronikus_folyoiratok
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A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
Összesen 255 tétel, 287 cím külföldi folyóirat szállítása és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése az
ajánlatkérési dokumentációban részletezettek szerint.
A Kbt. 46. § (2) bekezdés alapján a megrendelendő folyóiratok értéke a Megrendelő tényleges igényének és
a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet mértékének megfelelően a szerződés időtartama alatt az ajánlati árhoz
képest –30 %-kal változhat.
I/1. lista (orvosi folyóiratok): 116 tétel 126 cím
I/2. lista (Cell Press csomag): 1 tétel, 6 cím
II/1. lista (TEK): 100 tétel, 104 cím
II/2. lista (Agrár): 38 tétel, 51 cím

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés 1.1.2015. Befejezés 31.12.2015

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A késedelmes teljesítésért fizetendő késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett teljesítés nettó
értékének 5 %-a.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az előfizetési díjakról kiállított számlák kiegyenlítése a Kbt. 130. § (1) bekezdése és a 2013. évi V. törvény (Ptk.)
6:130. § (1)–(2) bekezdése szerint 30 napon belül átutalással történik a Debreceni Egyetem MÁK-nál vezetett
számlaszámáról. A Kbt. 130. § bekezdés szerinti kifizetés az Art. 36/A. § hatálya alá tartozik.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Nem követelmény és nem lehetséges.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben
felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–d), f) pontja szerinti kizáró okok fennállnak.
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Az ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
2–10. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)–(2) bekezdésének, valamint a Kbt. 57. § (1) a)–
d), f) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlattevőnek az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § szerint kell eljárnia.
Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. §
(1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására
igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban az ajánlattevők a Közbeszerzési Hatóság „A közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény 56–57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 2–3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról
a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” (KÉ 2014/57. szám, 16.5.2014.) című
útmutatója, valamint „A közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról,
nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben
letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” (KÉ 2012/61. szám, 1.6.2012.) című útmutatója figyelembe
vételével járjanak el (elérhető: www.kozbeszerzes.hu honlapon).

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1.) Ajánlattevő az
ajánlatához csatolja a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) c) pontja alapján az előző 3 üzleti évben a
közbeszerzés tárgyának (külföldi folyóiratok szállítása) árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak.
Ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem
rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett
bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles
alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény
és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1.) Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nyilatkozata alapján
az előző 3 üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (külföldi folyóiratok szállításából) származó árbevétele
összességében nem éri el legalább a nettó 80 000 000 HUF-ot.
Azon újonnan piacra lépő szervezetek vonatkozásában, amelyek nem rendelkeznek az előző 3 üzleti évre
vonatkozóan a kért közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adatokkal, Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevőnek
a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (külföldi folyóiratok szállításából) származó általános
forgalmi adó nélkül számított árbevétele érje el a 60 000 000 HUF-ot.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő ajánlatához csatolja:
M1. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárás megindító felhívás
feladásától visszafelé számított megelőző három évből származó legjelentősebb – a közbeszerzés tárgya
szerinti – referenciáit, tartalmazva az ellenszolgáltatás nettó összegét vagy a szállított folyóiratok mennyiségét,

www.kozbeszerzes.hu
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a szerződéskötő másik fél nevét, a teljesítés tárgyát, idejét, a referenciát adó személy nevét és elérhetőségét,
továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az M1.) alkalmassági szempont igazolására a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) és (2) bekezdésében
előírtak az irányadóak.
M2.1/ és M2./2.: a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés b) pontja alapján cégszerűen aláírt
nyilatkozat csatolása szükséges az internetes honlap megnevezésével és az M2. alkalmassági követelménynél
meghatározott tulajdonságok (kiadvány címe és ISSN száma, adminisztrációs felület) honlapon történő
elérhetőségével (URL, ideiglenes jelszó, szakmai ismertető).
M3. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés f) pontja szerint az MSZ EN ISO 9001 szabvány
szerinti minőségirányítási rendszer tanúsítványa vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett
szervezettől származó, azzal egyenértékű minőségirányítási tanúsítvány másolatának becsatolása; illetve
az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékai (a minőség biztosítása érdekében tett
intézkedéseinek leírása), amelyek igazolják az előírt minőségirányítási rendszernek való megfelelést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben:
M1. az eljárás megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évből nem rendelkezik
évenként legalább nettó 80 000 000 HUF összegű, vagy legalább évente 250 féle (cím) közbeszerzés tárgya
szerinti (külföldi folyóirat szállítására vonatkozó) referenciával.
M2/1. 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.
M2/2.
— 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 link-feloldó szolgáltatás tartalmának folyamatos,
zavartalan működését.
M3. nem rendelkezik folyóiratok és elektronikus termékek szállítására vonatkozó, MSZ EN ISO 9001 szabvány
szerinti minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett
szervezettől származó egyenértékű minőségirányítási tanúsítvánnyal; illetve a minőségbiztosítási intézkedések
egyéb, az ajánlathoz csatolt bizonyítékai alapján megállapítható, hogy minőségirányítási rendszere nem felel
meg a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglalt egyenértékűség követelményének.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
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IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
DEGF-151/2014.

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 7.11.2014 - 11:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
7.11.2014 - 11:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 7.11.2014 - 11:00
Hely:
Jelen felhívás I.1. pontjában meghatározott címen (Debreceni Egyetem Gazdasági Főigazgatóság Központi
épület Fszt. 4. iroda, 4028 Debrecen, Kassai út 26.)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (2) bekezdés szerint.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2015. augusztus.

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3) További információk
1.) Ajánlatkérő a nettó ajánlati árat valamennyi lista és kapcsolódó szolgáltatás esetén EUR-ban kéri megadni.
Az értékeléskor Ajánlatkérő a megajánlott ajánlati értékeket az ajánlati felhívás megjelenésének napján
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hatályos, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyamot használva HUF értékre
számítja át, és ezt tekinti a bírálat alapjának.
2.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) a)–b) pontjaiban foglaltakról, valamint a Kbt.
60. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakról. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. A Kbt. 60. § (3)
bekezdése szerinti nyilatkozatnak eredeti aláírt példánynak kell lennie. Az alvállalkozó alatt a Kbt. 4. § 2.
pontjában meghatározott gazdasági szereplőt kell érteni.
3.) A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetén cégszerűen aláírt nyilatkozatot kérünk csatolni
arról, hogy a kizáró okokra vonatkozó adatokat illetve köztartozásokat az Ajánlattevő székhelye szerinti
ország jogrendszerében mely szervezetek tartják nyilván. Ezen túlmenően kérjük csatolni a megnevezett
szervezetek igazolásait, amelyek tanúsítják a kizáró okok hiányát. Amennyiben az illetékes bíróság vagy
hatóság nem bocsát ki nyilvántartásából kivonatot vagy igazolást, vagy az nem terjed ki a hivatkozott kizáró
okok mindegyikére, úgy az ajánlattevő jogosult közjegyző által hitelesített nyilatkozatot csatolni.
Ajánlattevő az alkalmasság megítélésére kért adatokat (referenciák, pénzügyi nyilatkozat stb.) illetve azok
értékét külföldi pénznemben történő megadás esetén forintra számolja át a Magyar Nemzeti Bank honlapján
közzétett, 31.12.2013-i hivatalos devizaárfolyamot használva.
4.) Amennyiben az ajánlattevő részéről a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, vagy az elektronikusan beadott változásbejegyzési
kérelem egyszerű másolatát és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is csatolni kell az
ajánlathoz.
5.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy, illetve az ajánlatban nyilatkozatot tevő alvállalkozók
és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezetek aláírásra jogosult képviselőinek aláírási
címpéldányát vagy aláírás mintáját, meghatalmazott aláíró esetén a meghatalmazást teljes bizonyító erejű
magánokiratban, vagy közokiratban.
6.) Közös ajánlattétel esetén a jelentkezéshez csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról
szóló megállapodást (konzorciumi szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás
során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A
megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők a szerződésben vállalt valamennyi
kötelezettség teljesítéséért együttes és egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá egyértelműen
meghatározza külön-külön a vállalt teljesítés tárgyát, arányát és együttműködésük módját.
7.) Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy nyertessége esetén, amennyiben az eljárás tárgyát képező folyóiratok
valamelyikének kiadása megszűnik, vagy szerződéskötéskori gyakorisághoz képest kevesebb lapszámban
kerül kiadásra, a már kifizetett összeg arányos részét jóváírja az ajánlatkérő részére. Az ettől eltérő vállalás
érvénytelenséget von maga után.
8.) Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy a folyóiratokat annak megjelenésétől számított 30 napon belül szállítja. Az ezt
meghaladó szállítási határidő vállalása érvénytelenséget von maga után.
9.) Ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő napjától a Kbt. 77. § (2) bekezdése szerinti, az eljárás eredményéről
szóló összegezés megküldésnek napjáig az M2.) alkalmassági szempont ellenőrzésére és a bírálathoz az
Ajánlatkérő részére biztosítaniuk kell az internetes adatbázisukhoz történő hozzáférés érdekében ideiglenes
hozzáférési jelszót, melyet az ajánlatban kell nyilatkozat formájában megadni.
10.) Az ajánlatkérési dokumentációt az ajánlattevők, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó az I.1.)
pontban megjelölt címzett részére küldött e-mailen vagy faxon igényelhetik munkanapokon 10:00–15:00
óra között, az ajánlattételi határidő napján 11:00 óráig. Az igénylésben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:
igénylő neve, címe, telefon-, faxszáma, e-mail címe, a „tárgy” rovatban az eljárás TED vagy KÉ számát. A
dokumentációt ajánlatkérő regisztrációt követően térítésmentesen küldi meg az igénylőnek e-mailen, illetve
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Ajánlatkérő www.gf.unideb.hu honlapjáról „Közérdekű adatok/közbeszerzés” menüpontról letölthető, vagy
személyesen átvehető az I.1.) pontban jelzett helyen, hétfőtől csütörtökig 10:00–15:00 óra között, péntekenként
10:00–13:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 11:00 óráig. A téves, helytelen, vagy hiányos adatok
(például nem működőképes e-mail cím stb.) megadásából adódó bármilyen késedelem és felelősség az
Ajánlattevőt terheli.
11.) Az ajánlatkérési dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció ajánlattevő
által közzé nem tehető, át nem ruházható.
12.) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén
– az ajánlatok értékelése során (72. § (1) bekezdés) a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel (személlyel), ha őt a 77. § (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.
13.) Az ajánlatkérő a pénzügyi, gazdasági valamint műszaki alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. Azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és
III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét
képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: III.2.2. pontban szereplő pénzügyi-gazdasági
alkalmassági feltétel; III.2.3. pontban szereplő M1.), M2.), M3.) műszaki-szakmai alkalmassági feltételek.
14.) Külföldi Ajánlattevő esetén az ajánlatot - annak valamennyi dokumentumával együtt - magyar nyelven kell
benyújtani. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokat az ajánlattevő általi felelős fordításban is be kell
nyújtani. A fordítás helyessége az Ajánlattevő felelőssége.
15.) Az ajánlatkérő a Kbt. 36. § (3) bekezdésével összhangban a dokumentumokat elegendő egyszerű
másolatban benyújtani, kivéve a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot, melyet eredeti példányban kell
benyújtani.
16.) A Kbt. 60. § (2) bekezdése szerint az ajánlatot az ajánlattevőknek a felhívásban és az ajánlatkérési
dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie.
Az ajánlatokat 1 eredeti példányban + 1 CD-én kell benyújtani. Az ajánlati dokumentáció további formai
követelményeit az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.
17.) Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerinti hiánypótlásra biztosít lehetőséget. A Kbt. 67. § (5) bekezdése szerint
Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne
szükséges az újabb hiánypótlás.
18.) Az ajánlatadással kapcsolatban felmerült minden költség és az ajánlatadással kapcsolatos határidőre és
megadott helyszínre történő teljesítés az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak
akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlat benyújtásának helyszínén az
ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből
eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
19.) A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a feladás napján hatályos Kbt.
előírásai szerint kell eljárni.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

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

www.gf.unideb.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu
www.kozbeszerzes.hu


HL/S S187
30/09/2014
329793-2014-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 9/9

30/09/2014 S187
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

9/9

Fax:  +36 18828593

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 2011. évi CVIII. törvény
(Kbt.) 137. § (3)–(8) bekezdései alapján.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
25.9.2014

mailto:dontobizottsag@kt.hu
www.kozbeszerzes.hu

