ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000116842018
E10 - Előkészítés szakasz
Ajánlatkérő
neve:

József Attila Megyei és Városi Könyvtár

Közbeszerzés
tárgya:

Könyvbeszerzés 2018

Összefoglaló tájékoztatás
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és cím adatok
Hivatalos név:

József Attila Megyei és Városi Könyvtár

Postai cím:
Város:

Tatabánya

Postai irányítószám:

2800

Ország:

Magyarország

Fő Tér 2.

Egyéb cím adatok:

I.2) Kommunikáció
EKR rendszer

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Árubeszerzés

II.1.1) A szerződés típusa

Adásvételi szerződés

II.1.2) A szerződés tárgya:
II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:

„Könyvdokumentumok, audiovizuális és elektronikus dokumentumok beszerzése - 2018” Magyarországon forgalmazott nyomtatott (
szép- és szakirodalom) magyar és idegen nyelvű könyvdokumentumok, audiovizuális és elektronikus dokumentumok beszerzése: nettó
30 000 000 forint (-30%) keretösszegig (becsült darabszám: 7 000 - 8 000 db) Ajánlattevő kötelessége továbbá: 4.1.Tájékoztatás a
könyvpiacról /Magyarországon forgalmazott új kiadványok megjelenéséről/ 4.2.Megrendelés 4.3. Szállítás 4.4.Reklamáció 4.5.
Specifikáció CPV kód: 22110000-4 Nyomtatott könyv 22113000-5 Könyvtári könyv
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.5) A teljesítés helye:

vagy napban:

Ajánlatkérő székhelye (2800 Tatabánya, Fő tér 2.)

III. szakasz: Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok:

EKR000116842018

vagy a teljesítés határideje:

Igen

2019.06.30.

Minőségi szempont:

Igen

Minőségi szempont

Súlyszám / Jelentőség

Szállítási határidő (minimum 3
munkanap)
Költség szempont:

10

Nem

Költség szempont

Súlyszám / Jelentőség
Igen

Ár szempont:
Megnevezés:

Nettó kiskereskedelmi árhoz képest
biztosított kedvezmény mértéke

Súlyszám / Jelentőség:

70

IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
P.1. Alkalmatlan ajánlattevő amennyiben az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti évben összesen az
árbevétele nem éri el a nettó 20 millió forint összeget, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából /könyvek, audiovizuális
és egyéb elektronikus dokumentumok eladása/ származó árbevétele nem éri el összesen a nettó 15 millió forint összeget. M.1.
Ajánlattevő alkalmatlan, ha az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított három /3/ évben nem rendelkezik legalább 5000
db könyv, és/vagy audiovizuális és egyéb elektronikus dokumentumok eladásából származó referenciával. (több referenciával is
igazolható)
IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

Nem

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk
V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
2018.05.25.

12:00

óra/perc

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, a V
.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.
VI.1.2) További információk:
Az eljárásban – beleértve az érdeklődés jelzését is – alkalmazandó a 424/2017 (XII. 19.) Korm. rendelet.

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma
2018.05.15.

Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:

EKR000116842018

EKR-OT-00257/2018

