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1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

közbeszerzési eljárásban Kbt. 56. § alapján 

 
Ajánlatkérő: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 16.) 
 
Közbeszerzési eljárás tárgya: „Magyarországon forgalomban lévő magyar és idegen 
nyelvű könyvek beszerzése a 2018. évben a Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtár részére” 
 

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend 

szerinti nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárás) 

 

I. Kiegészítő tájékoztatás: 

 

Kérdés és észrevétel Ajánlatkérő által adott válasz, 

kiegészítő tájékoztatás 

A 2017. október 31-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés és válasz: 

1. Az ajánlattételi felhívás 12. pontjában 

foglaltak szerint a 2. sz. értékelési 

részszempont a szállítási határidő, melynek 

értékelési módszerét az Ajánlatkérő ki is fejti 

e pontban. A felhívás 9. pontja és az 

iratmintákban kiadott felolvasólap szerint a 

fizetési határidő a 2. sz. értékelési 

részszempont. A szerződéstervezet 3. és 4. 

pontja szerint mindkét lehetséges értékelési 

részszempont kitöltetlen, így ebből sem 

állapítható meg, Ajánlatkérő mit kíván a 

kedvezmény mértékén kívül értékelni. 

Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy 

szíveskedjen módosítani vagy a felhívás, 

vagy az iratminták érintett részeit, továbbá 

a szerződéstervezetben megadni az 

értékelés alá nem eső elem pontos 

mértékét. 

Ajánlatkérő 2. bírálati 

szempontként a felhívásban is 

megjelölt Szállítási határidőt 

kívánja értékelni. A fizetési 

határidő a jogszabályban előírt 30 

nap, ezen időtartam kerül a 

szerződésben is rögzítésre.  

A T. Gazdasági szereplő által 

jelzett ellentmondás feloldása 

érdekében Ajánlatkérő a 

Felolvasó lapot javítja, melyet 

jelen kiegészítő tájékoztatás 

mellékleteként megküld. 
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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: nem releváns. 

  

Miskolc, 2017. október 31. 

 

 

 

   Bakondi Attila 

       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 Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtár (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 16.) által indított, „Magyarországon 
forgalomban lévő magyar és idegen nyelvű könyvek beszerzése a 2018. évben a 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár részére”  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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