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1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

közbeszerzési eljárásban Kbt. 56. § alapján 

 
 
Ajánlatkérő: II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr 
u. 11.) 
 

Közbeszerzési eljárás tárgya: „II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyv 
beszerzése 2018. évben” 

 

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő 

értékű nyílt közbeszerzési eljárás 

 

I. Kiegészítő tájékoztatás: 

 

Kérdés és észrevétel Ajánlatkérő által adott válasz, 

kiegészítő tájékoztatás 

A 2017. január 08-án beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok: 

1. A Közbeszerzési Dokumentumok VI.3) 
További információk 4. pontjában az 
alábbi szöveg olvasható: 
„Az ajánlathoz részenként részletes 
árajánlatot kell csatolni, a dokumentáció 
részeként rendelkezésre bocsátott 
ártáblázat alapján, melyet az ajánlat 
részeként, .pdf és szerkeszthető (.xls) 
formában, elektronikus adathordozón 
(DVD vagy CD adathordozón) is 
szükséges benyújtani. Ajánlatkérő az 
ártáblázat kapcsán a Kbt. 71. § (8) 
bekezdés b) pont szerint jár el. 
Amennyiben ajánlattevő ajánlatához 
(adott rész esetében) nem kerül 
csatolásra árazott költségvetés, az az 
ajánlat érvénytelenségét jelenti.” 

A szövegrész nem releváns. Kérjük 

figyelmen kívül hagyni. 
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Kérhetjük e pont törlését? Hiszen a 
könyvek beszerzése esetében nincs 
kiadott ártáblázat. 

2. Csak az 5/B mellékletet kell közjegyzővel 

hitelesíttetni (az 5/A mellékletet nem)? 
Igen, elegendő csak az 5/B nyilatkozat 

közjegyző általi hitelesítése. 

 
II. Az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbítására sor kerül-e a Kbt. 52. § (4) bekezdése 
alapján: 
 

IGEN/ NEM 

Igen válasz esetén az új ajánlattételi/részvételi határidő, mely időpontig lehetőség van a 

dokumentáció beszerzésére: 

Miskolc, 2018. január 08. 

 

 

 

 

 

                       Bartók Ágnes 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

                         Ész-Ker Zrt. 
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(KÉRJÜK CSAK EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI!) 

 

VISSZAIGAZOLÁS 

 

 

 

Alulírott …………………..……………….., a(z) …………………………………………………….. ajánlattevő 
nevében eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom a II. Rákóczi Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár által indított „II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyv 
beszerzése 2018. évben”  tárgyú eljárásban az ezzel az oldallal együtt összesen három (3) 
számozott oldalból álló „1. számú kiegészítő tájékoztatás” tárgyú üzenetet megkaptam, az 
abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

 

……………….., 2017. ....................... 

 

 

   ……………………………. 

            ajánlattevő 
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