1. számú kiegészítő tájékoztatás
a Balassi Bálint Megyei Könyvtár (3100 Salgótarján, Kassai sor 2.), mint ajánlatkérő által
megindított „Könyvbeszerzés – 2018” tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlattevői
kérdésekre:
Kérdések-válaszok:
1. kérdés:
„Helyesen értelmezzük-e, hogy a leggyengébb beadható ajánlat (38% kedvezmény és 5 munkanap szállítási
határidő) és a legerősebb beadható ajánlat (50% kedvezmény és 1 munkanap) között 100-szoros szorzó a
különbség?”
Válasz:
Igen, ajánlatkérő az Eljárást megindító felhívás 13. pontjában bemutatott értékelési módszereknek
megfelelően valamennyi értékelési részszempont vonatkozásában a megajánlható legkedvezőtlenebb
(érvényességi küszöböt jelentő) értékű megajánlás(oka)t 1 (egy) pontra, míg a figyelembe vehető
legkedvezőbb értékű megajánlás(oka)t 100 (egyszáz) pontra értékeli.
2. kérdés:
„A szerződéstervezet 1. pontjában (A szerződés tárgya) olyan dokumentumokat is felsorolnak, amelyek az
ajánlattételi felhívásban, illetve a Felolvasólapon nem szerepelnek: kották, térképek, CD-ROM-ok, DVDROM-ok, antikvár dokumentumok. Ezekre milyen kedvezménnyel lehet ajánlatot tenni? Az értékelési
részszempontok közül az 1. vagy a 3. kategóriába tartoznak?”
Válasz:
A felsorolt dokumentumtípusok a 3. értékelési részszempont körében értékelt csoportba
tartoznak. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a fenti kiegészítő tájékoztatás kérésre
tekintettel ajánlatkérő az Eljárást megindító felhívást, továbbá a kapcsolódó Közbeszerzési
dokumentumokat módosítja, a módosítás keretében az Eljárást megindító felhívás 13. pontja, valamint
a Felolvasólap is pontosításra kerül.
3. kérdés:
„A szerződéstervezetben:
- a 4.2. ponton belül a 4.2. pontra hivatkoznak. A hivatkozás helyesen a 4.3. pont lenne.
- a 4.5. ponton belül a 4.1. pontra történő hivatkozás rossz, mivel a hivatkozott pont a teljesítésigazolás
kiállítására és nem az egyes kedvezményekre tartalmaz rendelkezéseket.
- a 6. ponton belül nincs nevesítve külön a „hibás teljesítési” kötbér. A felhívás 10.1. pontja tartalmazza,
azonban ennek alpontjai szintén nem tartalmazzák. Valóban érvényesíteni kívánnak ilyen jogcímen is
kötbért? Ha igen, akkor annak mik a feltételei? Ha nem, akkor kérjük, hogy a felhívás 10.1. pontjából
töröljék.
- a 6.3. pont alapján akár egy darab könyv le nem szállítása esetén is jogosult Ajánlatkérő a teljes szerződéses
érték 8 %-át leszámlázni, függetlenül az eltelt időtartamtól, illetve a már leszállított termékek értékétől?
- a 6.6. pontban a Magyar Gazdasági Kamara szerepel, amely tudomásunk szerint ma már Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara néven működik. Helyesek az információink?”
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Válasz:
a. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a fenti kiegészítő tájékoztatás kérésre tekintettel
ajánlatkérő az Eljárást megindító felhívást, továbbá a kapcsolódó Közbeszerzési dokumentumokat
módosítja, a módosítás keretében az Eljárást megindító felhívás 10.1. pontja (hibás teljesítési
kötbér), valamint a Szerződéstervezet 4.2. pontja, 4.3. pontja, 4.5. pontja és 6.6. pontja is
pontosításra kerül.
b. Meghiúsulási kötbér: Igen, amennyiben az Eladónak felróható okból Eladó – 6.2. pont szerinti
– késedelme eléri a 30 (harminc) napot, és Vevő emiatt a szerződéstől való elállás mellett
dönt, úgy Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, függetlenül a megrendelt, de le nem
szállított termékek mennyiségétől.
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