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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:493607-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Miskolc: Könyvtári könyv
2017/S 238-493607

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

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

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
AK15751
Görgey Artúr utca 11.
Miskolc
3530
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Prokai Margit
Telefon:  +36 46503123
E-mail: prokai@rfmlib.hu 
Fax:  +36 46340448
NUTS-kód: HU311
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.rfmlib.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.rfmlib.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://miskolcholding.hu/kozbeszerzes/KONYVTAR-konyvbeszerzes
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
ÉSZ-KER Zrt. miskolci iroda
Kazinczy u. 6. 2/2
Miskolc
3525
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bartók Ágnes
Telefon:  +36 46791916
E-mail: miskolc@eszker.eu 
Fax:  +36 46791876
NUTS-kód: HU311
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.rfmlib.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4) Az ajánlatkérő típusa

mailto:prokai@rfmlib.hu
http://www.rfmlib.hu
http://www.rfmlib.hu
http://miskolcholding.hu/kozbeszerzes/KONYVTAR-konyvbeszerzes
mailto:miskolc@eszker.eu
http://www.rfmlib.hu
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Egyéb típus: Könyvtár

I.5) Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

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

II.1.1) Elnevezés:
„II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvbeszerzése 2018. évben”.

II.1.2) Fő CPV-kód
22113000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Magyarország területén forgalomba kerülő nyomtatott, új, magyar és idegen nyelvű könyvdokumentumok
adásvétele.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 80 000 000.00 HUF

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Magyar nyelvű könyvek.
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
22113000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész. Magyar nyelvű könyvdokumentumok
A könyvdokumentumokat könyvtári használatra alkalmassá kell tenni. Ez magában foglalja a bibliográfiai adatok
szabványos formátumú rekordszolgáltatását, a dokumentumok raktári jelzettel való felszerelését (raktári jelzet
a gerincen), az ajánlatkérő által meghatározott dokumentumok esetén 1 db kölcsönző-kártya biztosítását
példányonként, valamint a kötéstábla vagy borítófedél belső bal alsó sarkára beragasztott „tasak”-ot a cédulák
számára.
Elvárás a nyertes ajánlattevőtől, hogy korszerű, elektronikus formában (XML/USMARC) folyamatosan
tájékoztassa Ajánlatkérőt a teljes magyarországi könyvpiac újdonságairól. Ez a tájékoztatás nagy tételben,
csoportosan valósuljon meg, tematikusan is biztosítson rálátást az egyes szakterületekre, kiadókra egyaránt.
Támogassa a bibliográfiai adatok körével a könyvtárosok behasonlító munkáját, az előzményekkel való
összevetést, a többes kiadások azonosítását. Nyertes ajánlattevő heti rendszerességgel tájékoztassa
Ajánlatkérőt a könyvpiac újdonságairól, hétfői napokon vagy a hét első munkanapján, reggel 8 órára. A
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tájékoztatás egy hét teljes kínálatának, újdonságainak megfelelően történjen. A hetente fölajánlott újdonságok
ajánlati listán szereplő árai az ajánlat átadásának napjától 30 naptári napig érvényesek.
A dokumentumok azonosíthatóságához nélkülözhetetlen bibliográfiai adatok XML formában az alábbiak:
szerző, cím, azonos cím esetén alcím(ek), kiadásjelzés, megjelenés, sorozat, többkötetes művek adatai
kötetjelzéssel, a dokumentum tartalmi leírása (recenzió, szakszám, szakjelzet/raktári jelzet), ISBN, kötés,
ár, adott dokumentumok URL-jei, Eladói dokumentumazonosító. A teljes magyar könyvtermésen kívül
(Magyarországon megjelenő magyar nyelvű dokumentumokat teljességre törekvően) ajánlja föl, minőségi
szempontból válogató jelleggel fedje le határon túli magyar irodalom kínálatát, valamint a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei impresszumú, helyismereti témájú kiadványokat.
A megrendelés, a lehető leggyorsabb formában, elektronikus úton, integrált rendszerből generált e-mail-lel
történjen. Elvárás, hogy az ajánlat Corvina-kompatibilis, betölthető XML/USMARC formátumú rekordokat
tartalmazzon. A kapcsolattartás minden formája elektronikus úton történjen (ajánlatok küldése, megrendelés
és szerződés fogadása, visszaigazolása, reklamáció, rendelések, utánrendelések, havonta tájékoztatás a
folyószámla állapotról, hírlevél). Az adatcsere kétirányú legyen ajánlatkérő, mint Vevő és a nyertes ajánlattevő,
mint Eladó között, az elektronikus rendelés adatai (XML-rekordok) betölthetők legyenek a könyvtár Corvina
integrált rendszerének ACQ moduljába és azon keresztül közvetlenül valósuljon meg a rendelés.
Az ajánlati listában szerepelt, de két héten belül nem szállított tételeket az ajánlatkérő más szállítótól szerzi be.
Nyertes ajánlattevő köteles biztosítani, hogy az internetes adatbázisban vagy az árlistán akciós áron kínált
könyveket Ajánlatkérő az aktuális akciós áron vásárolhassa meg, amennyiben az kedvezőbb a szerződésben
felkínált engedményes árnál.
Nyertes ajánlattevő tegye lehetővé Ajánlatkérő munkatársai számára is az Ajánlatkérő Intézménynek biztosított
kedvezménnyel való vásárlás lehetőségét boltjaiban és/vagy raktárában. A közbeszerzés mennyisége a
folyamatos megrendelések során alakul, a mindenkori listaáron a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Fizetési határidő napokban megadva (ajánlati elem legkedvezőtlenebb értéke: 30 nap,
legkedvezőbb szintje: 60 nap) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 78 750 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 15/01/2018
Befejezés: 31/12/2018
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

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
Ár: Ellenszolgáltatás összege kedvezményszázalékban (minimum 38 %) Súlyszám: 80.

II.2) Meghatározás
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II.2.1) Elnevezés:
Idegen nyelvű könyvek.
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
22113000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész. Idegen nyelvű könyvdokumentumok
Elvárás a nyertes ajánlattevőtől, hogy korszerű, elektronikus formában (pl. e-mail) folyamatosan tájékoztassa
Ajánlatkérőt a teljes magyarországi idegen nyelvű könyvpiac újdonságairól. tematikusan is biztosítson
rálátást az egyes szakterületekre, kiadókra egyaránt. Nyertes ajánlattevő havi rendszerességgel tájékoztassa
Ajánlatkérőt a könyvpiac újdonságairól. A tájékoztatás egy hónap teljes kínálatának, újdonságainak megfelelően
történjen. A havonta fölajánlott újdonságok ajánlati listán szereplő árai az ajánlat átadásának napjától 30 naptári
napig érvényesek.
A Magyarországon megjelenő idegen nyelvű dokumentumokat teljességre törekvően ajánlja föl.
A megrendelés és a kapcsolattartás minden formája elektronikus úton történjen (ajánlatok küldése,
megrendelés és szerződés fogadása, visszaigazolása, reklamáció, rendelések, utánrendelések, hírlevél).
Nyertes ajánlattevő köteles biztosítani, hogy az internetes adatbázisban vagy az árlistán akciós áron kínált
könyveket Ajánlatkérő az aktuális akciós áron vásárolhassa meg, amennyiben az kedvezőbb a szerződésben
felkínált engedményes árnál.
Nyertes ajánlattevő tegye lehetővé Ajánlatkérő munkatársai számára is az Ajánlatkérő Intézménynek biztosított
kedvezménnyel való vásárlás lehetőségét boltjaiban és/vagy raktárában. A közbeszerzés mennyisége a
folyamatos megrendelések során alakul, a mindenkori listaáron a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Fizetési határidő napokban megadva (ajánlati elem legkedvezőtlenebb értéke: 30 nap,
legkedvezőbb szintje: 60 nap) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 250 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 15/01/2018
Befejezés: 31/12/2018
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
Ár: Ellenszolgáltatás összege kedvezményszázalékban (min. 5 % kedvezmény) Súlyszám: 80.

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:
Valamennyi rész vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró
okok hatálya alatt áll.
A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi: első körben az egységes európai
közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján, második körben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti
igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles
benyújtani.
Ajánlattevők kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. §,
12-14. §, 15. § (1) bekezdés, 16. § szerint történik.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a Kbt.
67. § (4) bekezdés és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint.
Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a
Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése 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 kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot tárgyi eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni, így
az nem lehet korábbi a felhívás feladásának napjánál.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2017. évi 81. szám; 2017. május 19-én közzétett
útmutatójára A kizáró okokkal tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és
adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük,
nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 13. §).

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M/1. Ismertesse a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontja
alapján ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) jelen
közbeszerzés tárgyával megegyező legjelentősebb szállításait.
Csatolandó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti igazolás vagy nyilatkozat.
A dokumentumnak (referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
22. § (2) bekezdése szerint tartalmaznia kell legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját), a
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szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát, valamint mennyiségét, továbbá nyilatkozni kell
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciaigazolásból
vagy referencianyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie az M/1. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek)
teljesülésének.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A § alapján rögzíti, hogy a teljesítés igazolásaként elfogadja,
ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult
meg.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése szerint rögzíti, hogy az ajánlatkérő a
vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben
konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el
az alkalmasság igazolásaként, amelyet ajánlattevő konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját
maga teljesített, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt a teljesítés
bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban).
Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vizsgálatát két körben végzi: első körben
ajánlattevőknek az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részében kell nyilatkozniuk, az EEKD
vonatkozó pontjainak részletes kitöltésével. Ajánlatkérő jelzi, hogy a gazdasági szereplő nem szorítkozhat a IV.
rész alfa szakaszának kitöltésére így a IV. rész közbeszerzési dokumentumokban jelzett releváns szakaszait
ki kell töltenie. Ajánlatkérő előírja, hogy az igazolásokat csak a második körben, Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)
bekezdés szerinti felszólítására kell benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a IV. 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 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1), Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított három
évben (36 hónap), szerződésszerűen teljesített, közbeszerzés tárgyára (könyvdokumentumok adásvétele
és a hozzájuk kapcsolódó minden olyan szolgáltatás, amely a könyvdokumentumokat könyvtári használatra
alkalmassá teszi) vonatkozó, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bek. a) pontja szerint igazolt
referenciával:
M.1.Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 3 évben
befejezett, minimum 1 éves könyvtári könyvek szállítására vonatkozó referenciával
— az 1. rész vonatkozásában minimum 55 millió Ft értékben,
— a 2. rész vonatkozásában minimum 870 000 Ft értékben.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A kifizetés pénzneme HUF. Az áruk ellenértéke szerződéstervezetben rögzítettek szerint, a Vevő által
jóváhagyott elszámolást követően, havonta kerül megfizetésre a ténylegesen leszállított mennyiség alapján
követően átutalással, forintban (HUF) a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdései, továbbá a 2013. évi V. törvény
6:130. § (1) bekezdése szerint 30 napon belül. Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló törvény
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36/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ban
meghatározottak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához, késedelmi, meghiúsulási kötbért alkalmaz.

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
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

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: nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 15/01/2018
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: 15/01/2018
Helyi idő: 10:00
Hely:
Ész-Ker Kft. 3525 Miskolc, Kazinczy utca 6. 2/2.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a
Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
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AJÁNLATKÉRŐ FELHÍVJA AJÁNLATTEVŐK FIGYELMÉT, HOGY TEKINTETTEL AZ EURÓPAI UNIÓ
HIVATALOS LAPJÁNAK (TED) JELEN PONTRA IS ÉRVÉNYES SZIGORÚ KARAKTERKORLÁTOZÁSÁRA,
AJÁNLATKÉRŐ A VI.3) PONTBAN NEM TUDJA A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ SZÜKSÉGES
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK TELJES TARTALMÁT MEGHATÁROZNI, EZÉRT AZOK RÉSZLETESEN A
KÖZBESZERZÉSIDOKUMENTUMOKBAN KERÜLNEK KIFEJTÉSRE!
1. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához.
2. Az ajánlattal szemben támasztott formai követelményeket a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
3. Ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés tekintetében az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
4. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § értelmében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében
az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást.
5. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint ezúton tájékoztatja az
ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az M/1. alkalmassági minimumkövetelményt szigorúbban
határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített
ajánlattevőnek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat ezen alkalmassági
követelmények tekintetében.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2), (4) és (6) bekezdésére
vonatkozóan.
Az ajánlati dokumentáció átvétele: Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők
számára elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi úgy, hogy azokat
közzéteszi az alábbi linken: http://miskolcholding.hu/kozbeszerzes/KONYVTAR-konyvbeszerzes.
7. Az eljárásban való részvétel feltétele az közbeszerzési dokumentumok letöltésének visszaigazolása.
Közös ajánlattétel esetén elegendő 1 ajánlattevőnek visszaigazolni a letöltést. A letöltést a gazdasági
szereplőnek a letöltött közbeszerzési dokumentumok között kiadott visszaigazoló nyilatkozat lebonyolító
szervezetnek való megküldésével faxon (+36-46/791-916) és/vagy e-mailen (miskolc@eszker.eu ) kell
igazolnia. A letöltésről szóló nyilatkozatot javasolt haladéktalanul a lebonyolító rendelkezésére bocsátani,
annak érdekében, hogy a kiegészítő tájékoztatást és egyéb értesítéseket ajánlatkérő a gazdasági szereplőnek
megküldhesse. A gazdasági szereplő felelőssége és kockázata, hogy amennyiben nem küldi vissza a letöltésről
szóló nyilatkozatot, úgy ajánlatkérő nem tudja részére megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és egyéb
értesítéseket, mely esetben a gazdasági szereplőnek kell tájékozódnia ajánlatkérő honlapjáról a felmerülő
eljárási cselekményekről.
8. A minősített ajánlattevőnek külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon
alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban vagy
az előminősítési rendszerében - a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz
képest - szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
9. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen eljárás a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott típusú keretmegállapodás megkötésére irányul.
10. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Bartók Ágnes, lajstromszám: 00950.
11. Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazását.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.

http://miskolcholding.hu/kozbeszerzes/KONYVTAR-konyvbeszerzes
mailto:miskolc@eszker.eu
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Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
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. § szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
07/12/2017

mailto:dontobizottsag@kt.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu

