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I. Bevezeto
Tisztelt Ajánlattevok!
A Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetnek mint ajánlatkéronek - jelen ajánlati dokumentáció rendelkezésre bocsátásával az a
célja, hogy a Közbeszerzésekrol szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)
eloírásaival összhangban segítse a közbeszerzési eljárásban a megfelelo
ajánlattételt, illetve, hogy pontosan meghatározza azon részeket, melyek az
ajánlattételi felhívásban nem kerültek részletes kifejtésre.
Szintén szándéka az ajánlatkéronek, hogy az ajánlatok formájának eloírása,
egységesítése révén könnyítse és gyorsítsa az értékelés folyamatát.
Kérjük, hogy ennek érdekében a dokumentációt figyelmesen tanulmányozzák át, és
az ajánlatukat az ebben foglalt formai és tartalmi követelményeknek megfeleloen
készítsék el!
Fontos, hogy a Kbt. 88. §-a alapján érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattételi
felhívásban és a dokumentációban (illetve a kiegészíto tájékoztatásban), valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek nem felel meg.
Az ajánlatok csak a jelen dokumentációban meghatározott formában készíthetok el.
A mellékletek mind formájukban, mind tartalmukban csak olyan mértékben
változtathatók meg a dokumentációban meghatározottakhoz képest, amennyiben
arra az „Ajánlattételi információk”, vagy az adott mellékleti minta lehetoséget ad.
Ügyeljenek arra, hogy az ajánlat, valamint a mellékletek (nyilatkozatok) aláírás nélkül
nem fogadhatók el.
Minden egyéb, az ajánlattételhez szükséges információt a következo, „Ajánlattételi
információk” és a „Mellékletek” rész tartalmazza.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az eljárás típusának választott eljárás sajátosságainak
megfelelo foszabályokat jelen dokumentáció tartalmazza, de bizonyos esetekben a
törvény egyéb rendelkezéseinek az ismerete is szükségessé válhat.

Budapest, 2006. 09. 25.
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II. Ajánlattételi információk
II.1. Ajánlatkéro (megrendelo):
Magyar Tudományos Akadémia
Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
H-1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15.
II.2. Bonyolító /felkért közbeszerzési tanácsadó/
SALDO PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ ÉS INFORMATIKAI RT.
(Hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzék nyilvántartási szám: 352.)
H-1135 Budapest, Mór u. 2-4.
(Kapcsolattartók: Murvai László hivatalos közbeszerzési tanácsadó /Ny.sz.: 340/ és
Pölöskei Petra közbeszerzési referens)
Tel: 36/1/237-9817
Fax: 36/1/237-9813
E-mail: euteam@saldo.hu
Internet: www.saldo.hu; www.patt.hu
II.3. Közbeszerzés tárgya
Külföldi folyóiratok beszerzése, határozatlan idore
A folyóiratok pontos listája a III. részben található.
II.4. Ajánlattevo
Az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki, illetoleg amely a jelen
közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz (ajánlattevonek minosül a külföldi székhelyu
vállalkozás magyarországi fióktelepe is).
II.5. Alvállalkozó
Az a szervezet (személy), amellyel (akivel) az ajánlattevo a közbeszerzési eljárás
alapján megkötött szerzodés teljesítése céljából, e szerzodésre tekintettel fog
szerzodést kötni vagy módosítani, kivéve, ha a szervezet (személy) tevékenységét
kizárólagos jog alapján végzi;
II.6. Választott eljárás típusa, és jellemzoi
A beszerzés az ajánlatkéro becslése alapján (figyelembe véve a Kbt. 35-40. §
paragrafusait, azaz a 48 havi ellenszolgáltatást vizsgálva) a közösségi értékhatárokat
eléro értéku, általános közbeszerzések csoportjába tartozik (törvény IV. fejezete).
Ezen belül az ajánlatkéro - a közbeszerzési tárgy jellegzetességeit figyelembe véve a IV. fejezet 3. Cím szerinti „nyílt” eljárást választotta.
Az eljárás jellegzetességei: a közösségi értékhatár szerinti nyílt eljárás ajánlati
felhívással indul, melyet az ajánlatkéro – jogszabályban rögzített minta alapján – az
Európai Unió Hivatalos Lapjában, valamint tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési
Értesítoben tesz közzé. Az ajánlatkéro dokumentáció készítésével köteles segíteni a
potenciális ajánlattevoket a megfelelo ajánlattétel érdekében.
A nyílt eljárás egyszakaszos eljárás, ahol minden – a feltételeknek megfelelo –
ajánlattevo tehet ajánlatot. A bírálat során történik az ajánlattevok alkalmasságának
vizsgálata, illetve az alkalmasnak minosített ajánlattevok ajánlatainak értékelése, és
rangsorolása.
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II.7. A szerzodés idotartama, a teljesítés helye, valamint határideje
II.7.1. Szerzodés idotartama
Az ajánlatkéro a II.3. pont szerinti szerzodés(eke)t határozatlan idore, várhatóan
2006. december 1-tol kívánja megkötni a nyertes ajánlattevokkel.
II.7.2. A szerzodés teljesítésének helye
Az Ajánlatkéro székhelye: H-1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15.
II.7.3. A szerzodés teljesítésének határideje
Az ajánlattevo vállalja, hogy az egyes kiadványokat a megjelenéstol számított 30
napon belül az ajánlatkéronek leszállítja. A kiadványoknak a megadott 30 napon
belül az ajánlatkéro székhelyére meg kell érkezni, függetlenül a szállítás módjától
(postán, személyesen, futárral, stb.).
II.7.4. A szerzodés mennyisége
Összesen 116 folyóirat (112 tételben), 2 részben, a III. fejezet szerinti
megbontásban.
II.7.5. A szerzodés teljesítésének speciális kikötései
A megrendelés kezdõéve 2007.
Ez alól két kivétel van: az Internet Mathematics (ISSN 1542-7051), amit a lap késése
miatt 2006-tól rendelünk, és a Scientific American, amit 3 Years Price
kedvezménnyel csak 2008-tól rendelünk.

II.8. A részekre történo ajánlattétel szabályai
Az ajánlatkéro a Kbt. 50. § (3) bekezdése alapján lehetové teszi a közbeszerzés egy
vagy több részére történo ajánlattételt.
Az ajánlatkéro meghatározta azon részeket, melyekre ajánlatot lehet tenni.
Így két részre lehet ajánlatot tenni. A két rész a következo számú folyóirat állandó
szállítását jelenti:
1. rész:
2. rész:

98 folyóirat (94 tételben)
18 folyóirat (18 tételben)

Az egyes részekhez tartozó folyóiratok listáját a III. fejezet tartalmazza.
A fenti 2 darab rész mindegyike külön egységet képez. Ezekre külön-külön lehet,
illetve kell ajánlatot tenni (de egy ajánlaton belül). Az ajánlattevoknek lehetoségük
van:
- csak egy részre, vagy
- mindkét részre
ajánlatot tenni.
Az adott részre csak akkor érvényes az ajánlat, ha az abban szereplo összes
folyóirat szállítását vállalja az ajánlattevo. Ha a részen belül valamely tételre az
ajánlattevo nem ad meg ajánlati árat, akkor az ajánlata annak a résznek a
tekintetében érvénytelen (de ettol a ténytol függetlenül a másik részre adott ajánlata
– a fentiek figyelembe vételével - még érvényes és értékelheto lehet).
Azon részeket, melyekre az ajánlattevo ajánlatot ad, egyértelmuen meg kell jelölni a
Felolvasólapon is (mintáját lásd a mellékletben).
Az ajánlatkéro az egyes részek tekintetében külön-külön hirdeti meg az ajánlattevok
közötti sorrendet az ajánlatokban szereplo ellenszolgáltatás (ajánlati ár) alapján,
azaz mindkét rész tekintetében külön kerül meghatározásra a nyertes ajánlattevo,
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akivel az ajánlatkéro szerzodést köt. Amennyiben valamely részre nem érkezik be
érvényes ajánlat, úgy az eljárás annak a résznek a tekintetében érvénytelen lesz.
A eredményes eljárás révén az egyes részek tekintetében megkötendo szerzodés
mintáját a dokumentáció IV. része tartalmazza.

II.9. Fizetési feltételek meghatározása, ártartás idoszaka és az éves emelés
mértéke
II.9.1. Fizetési feltételek
Ajánlatkéro rendelkezik a szerzodés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. Az
igazolt teljesítés ellenértékének kifizetése átutalással, a Szállító által kiállított számla
alapján (a teljesítés igazolását követoen) 30 napon belül, illetve az ajánlattevo által a
Felolvasólapon megadott határidoig történik. Ajánlatkéro eloleget nem ad.
II.9.2. Ártartás idoszaka, és annak letelte utáni változtatás lehetosége
Az ajánlati árat a szerzodés hatályba lépését (azaz 2007. január 1-ét) követoen 12
hónapig tartani kell. Ennek értelmében az ajánlattevo vállalja, hogy a Felolvasólapon
megajánlott árakat 1 évig (azaz 2007. december 31-ig) nem emeli.
II.9.3. Éves áremelés mértéke
Az ajánlattevonek az ártartás idoszakának letelte után évente egyszer van
lehetosége az áremelésre. Az ártartás idoszaka utáni áremelés mértékét az
ajánlattevo adja meg a felolvasólapon, mely bírálati szempontként az ajánlatok
közötti rangsort befolyásolja. Az áremelés mértékét az Európai Központi Bank által
az elozo évre az euro-övezeti tagországokra vonatkozóan közzétett éves HICPinfláció százalékában kell megadni (HICP = harmonizál fogyasztói árindex;
Harmonised Index of Consumer Prices). A megemelt összegrol szóló elso számlával
együtt az EKB inflációs adatra vonatkozó közleményének másolatát is meg kell
küldeni.
II.9.4. Kötbér
A szerzodésben kötbér kerül kikötésre a hibás vagy késedelmes szállítás, illetve a
nem teljesítés esetére. A Ptk. 246. §-ának megfeleloen a kötbér kifizetése nem érinti
az ajánlatkéro azon jogát, hogy a szerzodéssel okozott, és a kötbér összegével nem
fedezett kárának megtérítését követelje. Az esetlegesen felmerült kötbér a soron
következo szállítói számlában kerül érvényesítésre. Kis mértéku késedelem esetén
az Ajánlatkéro dönthet a kötbértol való esetleges eltekintésrol. Kötbér helyett a
biztosíték teljesítheto a Kbt. 53. § (5) a) pontja szerinti módon is. Eszerinti választást
az ajánlatban kell jelezni, bemutatva annak vállalt módját is.
Késedelmes szállítás:
Késedelmes szállításnak minosül, ha a szerzodésszeru – mindenben
megfelelo – teljesítés nem történik meg a II.7.3. pontban rögzített végso
szállítási határidoig, de legkésobb az attól számított 10. napig.
Hibás teljesítés:
Hibás teljesítésnek számít, ha a leszállított kiadvány nem felel meg a
dokumentációban leírt követelményeknek, vagy más okból nem alkalmas a
rendeltetésszeru felhasználásra, vagy ha az nem az eloírt mennyiségben
érkezik meg, vagy az egyéb kötelezettségek teljesítése nem megfelelo.
Hibás teljesítés a meghatározott szállítási határidon belül következmény
nélkül kijavítható.
Amennyiben a hibás teljesítésben a teljesítés olyan mértéku
fogyatékossága áll fenn, amely a folyóirat rendeltetésszeru felhasználását
akadályozza, akkor arra a „nem teljesítés” szabályai alkalmazandók.
Nem teljesítés:
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Nem teljesítésnek minosül, ha az eloírt termékek egyáltalán nem érkeznek
meg, illetve ha a szállítás beérkezése a késedelmes szállításnak
meghatározott idopont utáni, és ezzel meghiúsul annak rendeltetésszeru
felhasználása.
Kötbér mértéke:
Késedelmes szállítás esetén a szállítási határido és a tényleges teljesítés
között eltelt idoszak minden megkezdett napja után a késedelemmel
érintett termékek értékének 1 %-a; hibás teljesítés vagy nem teljesítés
esetén az érintett mennyiség értékének 15 %-a.
Hibás teljesítés és nem teljesítés esetén a szállító az érintett tétel
ellenértékére értelemszeruen nem tarthat igényt, kivéve ha hibás teljesítés
esetén az Ajánlatkéro a kiadvány átvételérol dönt. Ez utóbbi esetben az
átvételkor az Ajánlatkéro nyilatkozik, hogy az érintett kiadványokat milyen
(csökkentett) értéken hajlandó átvenni.
II.10. Ajánlati ár megadása, pénzneme, forgalmi adó mértéke
Ajánlattevonek az Ajánlatban, valamint a Felolvasólapon az ÁFA nélküli
(hozzáadottérték-adó nélküli, nettó) ellenértéket kell megadnia, mely magában
foglalja a kiadványoknak az Ajánlatkéro székhelyére történo eljuttatás (szállítás,
postázás) költségét is.
Az egyes részeknél az összes benne szereplo kiadvány 1-1 példányára adott nettó
egységárak összege lesz a bírálatra kerülo egyik elem. Az ajánlatot képezo táblázat
–a
pontos
számítások
érdekében
–
letöltheto
a
http://www.patt.hu/mta/folyoirat2006.xls internetcímrol.
Az ajánlati ár pénzneme az euro.
Csak az Európai Unióban irányadó adójogszabályoknak megfeleloen kiállított számla
fogadható el.
Az ajánlatkéro tájékoztatja az ajánlattevoket, hogy rendelkezik közösségi
adószámmal, így a számlát ennek figyelembe vételével kell kiállítani.
II.11. Ajánlati kötöttség
Az ajánlattevo az ajánlati határidotol számított 60 napig terjedo idoszakra kötve van
ajánlatához. Minden ennél rövidebb ideig érvényes ajánlatot az ajánlatkéro
érvénytelennek minosít. Az ajánlati kötöttség idotartama alatt az ajánlat elfogadása
az Ajánlatkéro részérol bármikor megtörténhet, a Kbt. eloírásainak és jelen
dokumentációnak a betartása mellett.
II.12. Alternatív változatú ajánlatok kizárása
Az ajánlatkéro az alternatív ajánlatok (változatok) lehetoségét kizárja. Bármely erre
utaló körülmény esetén (pl. több ajánlati ár szerepeltetése, vagy több különbözo
ajánlat csatolása) az ajánlat kizárásra kerül. Nem minosül alternatív ajánlatnak a két
részre történo 1-1 ajánlattétel.
II.13. Részvételi feltételek (kizáró okok és alkalmasság), igazolási módok
II.13.1.
Kizáró okok
II.13.1.1 Nem lehet ajánlattevo vagy alvállalkozó, akit a Kbt. 60. § (1) bekezdése és
a 61. § (1) a)-d) pontja kizár;
Igazolása:
A Kbt. 63. §-a és a 151. § (3) bekezdése szerint. Megjegyezzük, hogy a fenti
kizáró okok megkövetelése és igazoltatása a törvény kogens szabályozásából
adódik, tehát az ajánlatkéro ettol nem térhet el, illetve az igazolások
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megkövetelésétol nem tekinthet el. Ezért kérjük az alábbi információk
figyelmes áttanulmányozását.
Felhívjuk az ajánlattevok figyelmét a következo fontos információkra: a
Közbeszerzések Tanácsa kiadott egy javított tájékoztatót, mely tételesen
felsorolja ez egyes kizáró okokra vonatkozóan – a Magyarországon
letelepedett ajánlattevoktol és alvállalkozóiktól – elfogadható igazolási
módokat. A tájékoztató a Közbeszerzési Értesíto 20/2006. számában jelent
meg, de letöltheto a Tanács honlapjáról is (www.kozbeszerzes.hu). (A nem
magyar ajánlattevokre vonatkozó szabályok is megjelentek, a 68/2006. számú
Értesítoben.)
Ezek alapján az egyes igazolási módok (magyarországi gazdasági társaságok
esetében) a következok:
- A 60. § (1) a), b) c) és a 61. § (1) d) pontokra vonatkozóan a
cégnyilvántartás igazolása (pl. cégkivonat), illetve egyéni vállalkozók
jegyzoi nyilvántartásának kivonata. Hangsúlyozzuk, hogy cégkivonatot,
cégmásolatot, cégbizonyítványt közhitelesen csak a cégbíróság, az
Igazságügyi
Minisztérium
szervezeti
egységeként
muködo
Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálat és közjegyzo jogosult
kibocsátani. Tehát nem elegendo a különbözo online céginfo-szolgáltatás
üzemeltetojének (pl. Mobilkont Kft., stb.) hitelesítése.
Cégkivonat/cégmásolat/cégbizonyítvány dátuma az ajánlattételi határidotol
számítva 60 napnál régebbi nem lehet, tehát a dokumentumnak, vagy a
hitelesítésének 2006. szeptember 7-e utáninak kell lennie. Eredeti okirat
helyett elfogadható a közjegyzo által hitelesített másolat is, de ekkor nem a
közjegyzoi hitelesítés, hanem az eredeti okirat dátuma az irányadó. Ha a
cégkivonatból megállapítható, hogy a „cégügyben el nem bírált módosítás
van folyamatban”, akkor a Cégbírósághoz beadott módosítási kérelem
egyszeru másolatát is be kell csatolni.
- A 60. § (1) e) pontra a VPOP és a területileg illetékes APEH igazolása; a
Kbt. 63. § (3) bekezdés szerint ezen igazolások esetén az eljárás
eredménye kihirdetésének idopontját legfeljebb egy évvel megelozoen kelt
igazolása fogadható el arról, hogy az igazolás kiállításának idopontjában
nincs a hatóság által nyilvántartott köztartozása, vagy ha van, milyen
idopontban járt le, és annak megfizetésére halasztást kapott-e. Ez alapján
az adó- és vámigazolás legkorábbi keltezése 2005. november 20-i lehet.
Fontos, hogy a VPOP az igazolást kb. 8-10 nap alatt adja ki. Gyorsítható
az eljárás, ha az igazolást személyes átvétellel igénylik. Felhívjuk
figyelmüket, hogy az ajánlatkéro az APEH és VPOP igazolások esetében –
élve a Kbt. 20. § (3) bekezdésében foglalt lehetoséggel – elfogadja az
igazolások egyszeru másolatban történo becsatolását (is).
- A 60. § (1) g) pontja szerinti kizáró ok tekintetében – a 2006. augusztus 24én hatályba lépett módosítás alapján – az ajánlattevoknek/alvállalkozóknak
nem szükséges az OMMF igazolását csatolni, hiszen a kizáró ok szerinti
feltétel esetleges fennállását az Ajánlatkéro ellenorzi, az OMMF által
nyilvánosságra hozott adatok alapján.
- Teljesen új kizáró ok került be a törvény 60. § (1) h) pontjába. Eszerint nem
lehet ajánlattevo vagy alvállalkozó, aki a bünteto törvénykönyv szerinti
bunszervezetben részvétel – ideértve buncselekmény bunszervezetben
történo elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi
kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése,
illetve pénzmosást buncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló
buncselekményt követett el, feltéve, hogy a buncselekmény elkövetése
9
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jogeros bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett eloélethez
fuzodo hátrányok alól nem mentesült. E kizáró ok igazolására a Tanács
említett ajánlása természetes személy ajánlattevok esetében erkölcsi
bizonyítványt ír elo, míg szervezetek vagy egyéni vállalkozóktól közjegyzo
által hitelesített nyilatkozatot fogadunk el. Ezért e pont tekintetében a
következo bekezdés az irányadó.
- A 60. § (1) d), f) h) és 61. § (1) a), b), c) pontjai esetében pedig közjegyzo
által hitelesített nyilatkozat fogadható el. Itt hívjuk fel figyelmüket arra, hogy
a változás révén már nem szükséges közjegyzoi okirat becsatolása,
csupán az ajánlattevo/alvállalkozó képviseloje által tett nyilatkozat
közjegyzo általi hitelesítése szükséges. Mivel a közjegyzo által hitelesített
nyilatkozatra a Kbt. idokorlátot nem szab meg, így az mindaddig
elfogadható, amíg a benne foglaltak érvényesek. Fontos viszont
megjegyezni, hogy a nyilatkozat csak akkor fogadható el, ha abban a
jelenleg hatályos kizáró okok – ideértve az új vagy módosított pontokat is –
alóli mentességek szerepelnek.
Alvállalkozók igazolása: mivel az ajánlatkéro eloírta a 10 % feletti alvállalkozó
megjelölését, így a fenti kizáró okok hiányát az alvállalkozóknak is igazolni kell,
az ajánlattevokre vonatkozó szabályok szerint. A közbeszerzés értékének 10%-át
el nem éro mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetében elegendo az
ajánlattevo nyilatkozata (lásd a mellékletek között).

II.13.1.2 Az eljárásból kizárásra kerül az olyan ajánlattevo, illetve a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-ban meghatározottak
fennállnak;
Igazolása: nem szükséges, ennek bizonyítása az ajánlatkéro feladata.
II.13.2.
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
II.13.2.1 A szerzodés teljesítésére gazdasági-pénzügyi szempontból alkalmatlannak
minosül az olyan ajánlattevo, illetve a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója,
akinek a pénzügyi intézmény(ek)tol származó nyilatkozat(ok) alapján a
számláján a nyilatkozat kibocsátását megelozo 1 éven belül 1 hónapon túli
lejárt sorban állás volt.
Igazolása: Mellékelni kell az ajánlattevo, illetve a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó minden
bankszámlájáról a bankszámlát vezeto pénzintézet 60 napnál nem régebbi
eredeti vagy másolati példányú igazolását arról, hogy mióta vezeti a bankszámlát,
a számlatulajdonos fizetési kötelezettségének pontosan tesz-e eleget, és hogy a
kiállítást megelozo 1 éven belül volt-e 30 napot meghaladóan sorban álló tétel.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az igazolás akkor fogadható el, ha az érintett
bankszámlá(k) számát a bank az igazoláson feltüntette. Mivel a cégkivonaton
szerepelnek a Cégbírósághoz bejelentett számlák adatai, így a banki igazolások
ezekkel kerülnek összevetésre. Amennyiben ez alapján megállapítható, hogy
valamely bejelentett bankszámla tekintetében az igazolás nem került csatolásra,
úgy az érintett számla vonatkozásában hiánypótlási felszólítást küldünk ennek
pótlására. Ezért javasoljuk, hogy az esetlegesen megszunt bankszámlákat a
cégbírósági nyilvántartásból jelentsék ki, és ennek megtörténtét igazolják, vagy a
banki igazoláson kérjék feltüntetni a megszunt számlák számait is.
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Amennyiben az adott cégforma miatt (pl. egyéni vállalkozó) nem került
becsatolásra olyan okirat, melybol megállapíthatóak a bejelentett bankszámlák,
akkor az ajánlattevonek/alvállalkozónak kell külön nyilatkozaton felsorolni ezeket.
Az ajánlattevonek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak e
pont szerinti alkalmassági feltételeknek külön-külön is meg kell felelniük, így külön is
kell az igazolásokat becsatolniuk.
II.13.2.2 Pénzügyi-gazdasági szempontból alkalmatlannak minosül az olyan
ajánlattevo, illetve a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, akinek a 2004-2005. évek
mindegyikében a mérleg szerinti eredménye (vagy azzal egyenértéku
mutatója) nem nagyobb 0-nál.
Igazolása: Mellékelni kell az ajánlattevo, illetve a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 2004-2005.
évre vonatkozó számviteli beszámoló (mérleg és eredménylevezetés), vagy az
azzal egyenértéku dokumentum egyszeru másolatát. Számviteli beszámoló
esetén a kiegészíto melléklet, az üzleti jelentés és a könyvvizsgálói jelentés
becsatolása nem szükséges. Amennyiben az ajánlattevo/alvállalkozó
letelepedése szerinti ország joga ilyen beszámoló készítését vagy közzétételét
nem írja elo, akkor a számvitel beszámoló egyszeru nyilatkozattal helyettesítheto,
melybol a kért adatok megállapíthatók.
Az ajánlattevonek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak e
pont szerinti alkalmassági feltételeknek külön-külön is meg kell felelniük, így külön is
kell az igazolásokat becsatolniuk.
II.13.2.3 Pénzügyi-gazdasági szempontból alkalmatlannak minosül továbbá az
ajánlattevo, illetve a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha a 2004-2006. idoszakban
árbevétele/forgalma összesen nem éri el a nettó 100 M Ft-ot, valamint a
közbeszerzés tárgyának – azaz folyóiratok értékesítése - tekintetében elért
árbevétele/forgalma a nettó 50 M Ft-ot.
Igazolása: Mellékelni kell az ajánlattevo/alvállalkozó által cégszeruen aláírt
egyszeru nyilatkozatát a 2004-2006. évek teljes forgalmáról és ugyanezen
idoszakban a folyóiratok értékesítése tekintetében elért forgalmáról. A
nyilatkozatot nem kell közjegyzo által hitelesíttetni, alkalmazandó mintája a 9.
számú mellékletben található.
Az ajánlattevonek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak e
pont szerinti alkalmassági feltételeknek elegendo együttesen megfelelni, tehát a
követelményt teljesítését akár az ajánlattevo, akár az alvállalkozó is igazolhatja.

II.13.3.
Muszaki, illetoleg szakmai alkalmasság
II.13.3.1. A szerzodés teljesítésére muszaki-szakmai szempontból
minosül az olyan ajánlattevo, illetve a közbeszerzés értékének
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, aki
idoszakban nem rendelkezik:
- legalább 3 db, összesen legalább nettó 10 M Ft értéku,
legalább 24 hónapig tartó és minimum 3 M Ft értéku,

alkalmatlannak
tíz százalékát
a 2004-2006.
de egyenként

vagy
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legalább 5 db, összesen legalább nettó 10 M Ft értéku, de egyenként
legalább 12 hónapig tartó és minimum 1 M Ft értéku

referenciával folyóiratok értékesítése tárgyában.
Igazolása: Mellékelni kell az ajánlattevo/alvállalkozó által cégszeruen aláírt
egyszeru nyilatkozatát a 2004-2006. idoszak tekintetében a folyóiratok
értékesítésére vonatkozó referenciák bemutatásáról, megadva a teljesítés idejét,
a szerzodést köto fél nevét és elérhetoségét, valamint az ellenszolgáltatás
összegét /vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adatot/
(nyilatkozatban), valamint a 68. § (1) bekezdése szerinti referencia-igazolásokat
(másolatban). A nyilatkozatot nem kell közjegyzo által hitelesíttetni, alkalmazandó
mintája a 10. számú mellékletben található.
Az ajánlattevonek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak e
pont szerinti alkalmassági feltételeknek elegendo együttesen megfelelni, tehát a
követelményt teljesítését akár az ajánlattevo, akár az alvállalkozó is igazolhatja.
II.13.3.2. A szerzodés teljesítésére muszaki-szakmai szempontból alkalmatlannak
minosül az olyan ajánlattevo, illetve a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, aki nem rendelkezik olyan
nyilvános internetes honlappal, amelyen a felsorolt – jelen eljárás tárgyát képezo –
kiadványokról az alábbi információk szerepelnek:
- Kiadvány címe;
- Kiadvány ISSN száma
- Kiadvány megjelenésének dátuma
Az oldalon a kiadványoknak név szerinti vagy ISSN szerinti kereshetoségét
biztosítani kell.
Igazolása: Mellékelni kell az ajánlattevo/alvállalkozó által cégszeruen aláírt
egyszeru nyilatkozatát a fenti feltételeknek megfelelo internetes oldal
elérhetoségérol (URL), valamint arról, hogy vállalják az oldal folyamatos
fenntartását és elérhetoségét.
Az ajánlattevonek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak e
pont szerinti alkalmassági feltételeknek elegendo együttesen megfelelni, tehát a
követelményt teljesítését akár az ajánlattevo, akár az alvállalkozó is igazolhatja.

Egyéb részvételi feltételekre vonatkozóan a csatolt nyilatkozatokat kell kitöltve,
és aláírva, a mellékletben megadott sorrendben becsatolni. Amennyiben az
ajánlattevo/alvállalkozó nem magyarországi letelepedésu, úgy külön
nyilatkozatban kell vállalni a kizáró okok és az alkalmasság tekintetében
becsatolt okiratok, igazolások megfeleloségét, megjelölve a letelepedés
szerinti ország hatályos jogszabályát, mely alapján az igazolás/okirat
megfelelosége egyértelmuen megállapítható (lásd a 12. számú mellékletet). A
nyilatkozat és az igazolások megfelelosségét a bírálóbizottság a
Közbeszerzések Tanácsa által kiadott (K.É. 68/2006. számban megjelent)
tájékoztató alapján ellenorzi.
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II.14. Ajánlatok benyújtásával kapcsolatos információk
II.14.1.
Ajánlattételi határido: 2006. november 7., 10:00 óra (magyar ido
szerint)
II.14.2.
Ajánlatok benyújtásának módja
- Az ajánlatokat és a dokumentáció IV. részében meghatározott mellékleteket 1
eredeti és 1 (az eredetivel mindenben megegyezo) másolati garnitúrában kell
benyújtani; garnitúránként összetuzve vagy spirálozva vagy más –
sérülésmentesen nem bontható – kötéssel, folyamatos oldalszámozással (ez elso
oldaltól kezdve) ellátva /oldalszámozás lehet gépi vagy kézi is/. Az eredeti
garnitúrát (mely az igazolások, nyilatkozatok eredeti példányát tartalmazza) a
borítón „E” jelzéssel kell ellátni.
- Az ajánlatokat személyesen vagy ajánlott levélpostai küldeményként, zárt
csomagolásban kell eljuttatni az 1. pontban megjelölt címre (Magyar Tudományos
Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet; H 1053 Budapest, Reáltanoda
u. 13-15.). A borítékra rá kell írni: „Közbeszerzés Folyóirat 2006. Határido elott
nem bontható fel”. Személyes benyújtás esetén a gazdasági vezetoi szobában
történik a leadás, munkanapokon 8.00-16.00, pénteken 8.00-13.00 óra között. Az
ajánlattételi határido napján a bontás megkezdéséig (10:00 óra) van lehetoség a
leadásra.
-

-

Az eljárás nyelve magyar vagy angol. Az eljárással kapcsolatos minden írásbeli
kapcsolat magyar vagy angol nyelven történhet. Az esetlegesen szükséges
tolmács költsége az ajánlattevot terheli. A nem magyar vagy angol nyelvu okirat
mellé csatolni kell azok hiteles magyar vagy angol fordítását is.
Az eljárás a magyar jogrend alapján (különös tekintettel a harmonizált 2003. évi
CXXIX. törvényre) alapján folyik.
A dokumentáció rövid összefoglalója elérheto angol nyelven is a felhívásban
megadott internetcímen. Ez kizárólag a külföldi ajánlattevok segítése érdekében
készült, és nem tartalmaz minden szükséges információt. Minden esetben a
magyar nyelvu dokumentáció eloírásai az irányadóak.

II.15. Az ajánlatok bontása
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontása az ajánlattételi határido lejártának
idopontjában, 2006. november 7., 10:00 órakor megkezdodik az ajánlatkéro
székhelyén (gazdasági vezetoi szoba), és mindaddig tart, amíg a határido lejártáig
benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.
Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkéro, az ajánlattevok, valamint az általuk
meghívott személyek lehetnek jelen.
Az ajánlatok felbontásakor a „Felolvasólap”-on szereplo információk kerülnek
ismertetésre.
Az ajánlatok felbontásáról és ismertetésérol az ajánlatkéro jegyzokönyvet készít,
amelyet a bontástól számított öt napon belül az összes ajánlattevonek megküld.
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II.16. Az ajánlatok értékelése
Az ajánlati árakat minden esetben nettó módon (forgalmi adó nélkül) kell megadni.
Az ajánlatkéro az érvényes ajánlatok elbírálására a Kbt. 57. § (2) b) pontja szerinti
módszert határozta meg /összességében legelonyösebb ajánlat kiválasztása/. Az
értékelés a következo részszempontok és súlyszámok alapján történik:
Részszempontok
Súlyszám
1. Nettó ajánlati ár (részenként, nettó, euróban)
80
2. A 45 napos fizetési határido vállalása (igen/nem)
3
3. Éves áremelés mértéke (az EKB által az elozo évre
17
közzétett éves HICP-infláció százalékában)
Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 0-10.
Értékelés az 1. részszempont esetében
Az értékelés módszere: ajánlatkéro az arányosítás módszere szerint értékeli az
egyes ajánlatok tartalmi elemeit.
Ennek lényege: mivel az ajánlati ár esetén a legalacsonyabb érték a legkedvezobb,
ezért az ajánlatkéro a legkedvezobb tartalmi elemre a maximális 10 pontot (felso
ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezobb tartalmi
elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat, a következo
képlet alapján.
P = Alegjobb / Avizsgált x Pmax
ahol
P:
Pmax:
Alegjobb:
Avizsgált:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felso határa
a legelonyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

Az így kapott pontszámok kerülnek beszorzásra az adott elemre vonatkozó
súlyszámmal.
A Felolvasólapon a részenkénti összesített ellenértékeket az eloírt módon (euróban,
nettó módon), egyértelmuen, egy számadattal, egy értékként kell megadni, a tételes
ajánlatban kalkulálttal azonosan.
Értékelés a 2. részszempont esetében
Az értékelés módszere: ajánlatkéro a pontozás módszere szerint értékeli az egyes
ajánlatok tartalmi elemeit.
Ennek lényege: amennyiben az ajánlattevonek a 2. elemre adott válasza „igen”,
akkor a maximális pontszámot kapja (10); ha a válasza „nem”, akkor a minimális
pontszámot kapja (0). Az így kapott pontszámok kerülnek beszorzásra a megadott
súlyszámmal.
A Felolvasólapon a vállalást a megfelelo módon („igen” vagy „nem” megadásával),
egyértelmuen kell megadni. A nem egyértelmu vállalás (pl. „attól függ”; stb.) az
ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
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Értékelés a 3. részszempont esetében
Az értékelés módszere: ajánlatkéro az arányosítás módszere szerint értékeli az
egyes ajánlatok tartalmi elemeit.
Ennek lényege: mivel az áremelés esetén a legalacsonyabb érték a legkedvezobb,
ezért az ajánlatkéro a legkedvezobb tartalmi elemre a maximális 10 pontot (felso
ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezobb tartalmi
elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat, a következo
képlet alapján.
P = Alegjobb / Avizsgált x Pmax
ahol
P:
Pmax:
Alegjobb:
Avizsgált:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felso határa
a legelonyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

Az így kapott pontszámok kerülnek beszorzásra az adott elemre vonatkozó
súlyszámmal.
A Felolvasólapon az éves áremelés mértékét az EKB által az elozo évre közzétett
éves HICP-infláció százalékában, egyértelmuen, egy egész számadattal kell
megadni. Nem egész számmal történo megadás esetén a vállalás egész számra
kerekítve kerül figyelembe vételre, a kerekítés szabályai szerint.
A mértéket a következoképpen kell megadni (példákkal illusztrálva):
Ha az ajánlattevo minden évben az EKB által az elozo évre közzétett éves HICPinflációval azonos mértékben kívánja az árait emelni, akkor a Felolvasólapon a 3.
bírálati elemre 100 %-ot adjon meg.
Ha az ajánlattevo minden évben az EKB által az elozo évre közzétett éves HICPinfláció kétszeresével kívánja az árait emelni, akkor a Felolvasólapon a 3. bírálati
elemre 200 %-ot adjon meg.
Ha az ajánlattevo minden évben az EKB által az elozo évre közzétett éves HICPinfláció felével kívánja az árait emelni, akkor a Felolvasólapon a 3. bírálati elemre 50
%-ot adjon meg.
Az ajánlatkéro a 3. bírálati elemnél maximum a 400 %-os értéket fogadja el. A
Felolvasólapon ennél magasabb megadott érték az ajánlat (illetve rész-ajánlat)
érvénytelenségét vonja maga után.

II.17. Kapcsolattartás, kiegészíto információk, konzultáció
Az ajánlattevo - a megfelelo ajánlattétel érdekében - az ajánlati felhívásban és a
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészíto (értelmezo)
tájékoztatást kérhet az ajánlatkéro által felkért szervezettol (lásd a 2. pontban
bonyolítóként megjelölt szervezet elérhetoségei). A tájékoztatás kérheto a Bonyolító
bármely elérhetoségén (levél, fax, e-mail), de csak írásos formában, és legkésobb
2006. október 27-ig (Kbt. 56. § (1) bekezdése alapján).
A tájékoztatás megadása olyan formában történik, amilyen formában azt kérték
(levél, fax, e-mail).
A kiegészíto tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sértse az ajánlattevok
esélyegyenloségét. Ezért az ajánlatkéro a tájékoztatások teljes tartalmát (magyar
nyelven és összefoglalva angol nyelven) az ajánlattevok számára folyamatosan
15

hozzáférhetové
teszi
a
http://www.patt.hu/mta/folyoirat2006kerdesek.doc
internetcímen. Minden új tájékoztatás az elobbi internetcímen a kérdezonek történo
megküldés napján jelenik meg, a korábbi tájékoztatásokkal együtt.
A tájékoztatás nem eredményezheti az ajánlati felhívásban és a dokumentációban
foglaltak módosítását. Szükség esetén a Bonyolító a tájékoztatás megadása elott
egyeztet az Ajánlatkérovel.
II.18. Hiánypótlás lehetosége
Ajánlatkéro a hiánypótlás lehetoségét biztosítja, a Kbt. 83. §-nak megfeleloen,
várhatóan 4-5 napos határidovel (a felszólítás átvételétol számítva).
A hiánypótlási felszólítást (melyben a hiánypótlási határido, és az ajánlattevonként
felmerült hiányok szerepelnek) írásban egyidejuleg kapja meg az összes ajánlattevo.
Fontos, hogy a gyorsabb intézkedés érdekében a bonyolító faxon és e-mailen küldi
meg a hiánypótlási felhívást (és az egyéb jegyzokönyveket is), ezért a
Felolvasólapon ezen elérhetoségeket feltétlenül tüntessék fel.

II.19. Eredményhirdetés, szerzodéskötés
Az eljárás eredményét az ajánlatkéro 2006. november 20-án 10:00 órakor hirdeti ki,
az ajánlatok bontásának helyszínén (Ajánlatkéro székhelye, gazdasági vezetoi
szoba). Az eredményhirdetésre ezúton meghívjuk az ajánlattevoket azzal, hogy
amennyiben az eredményhirdetés idopontja módosul, úgy arról az Ajánlatkéro
valamennyi Ajánlattevot írásban értesíti. Az eredményhirdetésen ismertetett
adatokról a jelen nem lévok aznap a törvény szerint készült írásbeli összegzést
kapnak faxon, e-mail-en vagy levélben megküldve.
A szerzodések megkötésének várható idopontja 2006. november 30. A pontos
idopontról a nyertes ajánlattevok értesítést kapnak. Amennyiben valamely rész
tekintetében nyertesnek minosített ajánlattevo visszalép, úgy az ajánlatkéro a
következo legalacsonyabb összegu ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tevovel
köti meg a szerzodést, feltéve hogy ilyet az eredményhirdetéskor megnevez.
II.20. Az ajánlat és a szerzodés nyilvánossága
Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzodés – az alábbiak
figyelembe vételével – nyilvános, annak tartalma közérdeku adatnak minosül.
Az ajánlattevo az ajánlatában – kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben –
közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az ajánlattevo azonban nem
tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan
ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a
nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati szempont alapján értékelésre kerül. Nem
korlátozható, illetoleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat
nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdeku adatok nyilvánosságára és a
közérdekbol nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott
adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.
II.21. Az ajánlattétel költsége, illetve a dokumentáció használata
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket az Ajánlattevonek
kell viselni, ilyen (vagy hasonló) jogcímen anyagi jellegu igény nem követelheto az
Ajánlatkérotol.
Jelen dokumentáció csak az Ajánlatkéro, az Ajánlattevo és az Alvállalkozók (illetve
ezek alkalmazottai, meghatalmazottjai) részérol használható fel, kizárólag jelen
közbeszerzési eljárás során. Egyéb jellegu felhasználás esetén az Ajánlatkéro
írásbeli hozzájárulása szükséges.
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II.22. Békéltetés
Az ajánlatkéro kijelenti, hogy jelen közbeszerzési eljárás során vele, vagy valamely
ajánlattevovel (vagy egyéb érdekelttel) kapcsolatban felmerült vitás ügy esetén - ahol
egyébként jogorvoslatnak van helye – a jogorvoslati eljárás megkezdése elott aláveti
magát a „békéltetési eljárásnak” a vitás ügy megegyezéssel való (jogszabályoknak
megfelelo, de gyors és költségkímélo) rendezésének megkísérlése céljából (Kbt. XI.
fejezet).
A békéltetési eljárásban való részvétel önkéntes, azaz ha a vitában érintett bármelyik
fél visszautasítja a békéltetési eljárásban való részvételt, akkor az nem folytatható le.
II.23. Cégszeru aláírás
Az ajánlattevo, illetve alvállalkozója részérol minden nyilatkozaton, dokumentumon,
hitelesítésen kizárólag a cégszeru aláírás fogadható el. Cégszeru aláírásnak
minosül, ha a rendelkezésre álló iratokból (cégkivonat, aláírási címpéldány)
megállapítható, hogy az aláíró személy az ajánlattevo képviseleti joggal felruházott
személye. Amennyiben az ajánlattevo cégszeru aláírásához cégpecsét is tartozik,
akkor az aláírás mellé az is kötelezo.
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III. Muszaki leírás
III./1. Az eljárás tárgyát képezo folyóiratok részletes listája,
részenként
1. rész (94 tétel)
Ssz.

Kiadvány neve, ISSN-száma

1.
2.
3.

Acta Mathematica, ISSN 0001-5962
Algebra Universalis, ISSN 0002-5240
Algebras and Representation Theory, ISSN 1386923X
American Journal of Mathematics, ISSN 0002-9327
American Mathematical Monthly, ISSN 0002-9890
Analysis - International Mathematical Journal of
Analysis and its Application, ISSN 0174-4747
Annals of Applied Probability, ISSN 1050-5164
Annals of Combinatorics, ISSN 0218-0006
Annals of Statistics, ISSN 0090-5364
Applied Categorical Structures, ISSN 0927-2852
Archiv der Mathematik, ISSN 0003-889X
Ars Combinatoria, ISSN 0381-7032
Asian Journal of Mathematics, ISSN 1093-6106
Bioinformatics, ISSN 1367-4803
Biometrics, ISSN 0006-341X
Bulletin of the London Mathematical Society - Print &
Internet, ISSN 0024-6093
Bulletin of the Polish Academy of Sciences Mathematics, ISSN 0239-7269
Cahiers de Topologie et Geometrie Differentielle
Categoriques, ISSN 0008-0004
Canadian Mathematical Bulletin, ISSN 0008-4395
Combinatorics Probability and Computing, ISSN
0963-5483
Communications in Algebra, ISSN 0092-7872
Communications in Statistics-Theory and Methods,
ISSN 0361-0926, & Simulation and Computation,
ISSN 0361-0918, & Stochastic Models, ISSN 15326349
Compositio Mathematica - Print & Internet, ISSN
0010-437X
Congressus Numerantium - a Conference Journal on
Numerical Themes, ISSN 0384-9864
Constructive Approximation, ISSN 0176-4276

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Designs Codes and Cryptography, ISSN 0925-1022
Doklady Mathematics - Interperiodica Translation,
ISSN 1064-5624
Elemente der Mathematik, ISSN 0013-6018
Geometriae Dedicata, ISSN 0046-5755
Graphs and Combinatorics - an Asian Journal, ISSN
0911-0119
Integral Equations and Operator Theory, ISSN 0378620X
International Journal of Algebra and Computation,
ISSN 0218-1967
International Mathematics Research Notices, ISSN
1073-7928
International Statistical Review, ISSN 0306-7734
Internet Mathematics, ISSN 1542-7951 Vol. 3.
2006
Inventiones Mathematicae, ISSN 0020-9910
Israel Journal of Mathematics, ISSN 0021-2172
IEEE ACM Transactions on Computational Biology
and Bioinformatics, ISSN 1545-5963, ISSN 15579964
IEEE Transactions on Information Theory, ISSN
0018-9448
Journal d'Analyse Mathematique, ISSN 0021-7670
Journal fur die Reine und Angewandte Mathematik,
ISSN 0075-4102
Journal of Algebra and its Applications, ISSN 02194988
Journal of the AmericanMathematical Society, ISSN
0894-0347
Journal of the American Statistical Association, ISSN
0162-1459
Journal of the European Mathematical Society, ISSN
1435-0955
Journal of the Royal Statistical Society - Series A,
ISSN 0964-1998; & Significance ISSN 1740-9705
Journal of the Royal Statistical Society - Series B,
ISSN 1369-7412
Journal of the Royal Statistical Society - Series C
Applied Statistics, ISSN 0035-9254
Journal of Algebraic Combinatorics, ISSN 0925-9899
Journal of Algebraic Geometry, ISSN 1056-3911
Journal of Applied Probability, ISSN 0021-9002; &
Advances in Applied Probability, ISSN 0001-8678
Journal of Computational Biology, ISSN 1066-5277
Journal of Cryptology, ISSN 0933-2790
19

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Journal of Differential Geometry & JDG - Surveys in
differential Geometry, ISSN 0022-040X
Journal of Geometry, ISSN 0047-2468
Journal of Graph Theory, ISSN 0364-9024 & Journal
of Combinatorial Designs, ISSN1063-8539
Journal of Mathematical Biology, ISSN 0303-6812
Journal of Operator Theory, ISSN 0379-4024
Journal of Philosophical Logic, ISSN 0022-3611
Journal of Symbolic Logic, ISSN 0022-4812
& Bulletin of Symbolic Logic, ISSN 1079-8986
Journal of Theoretical Probability, ISSN 0894-9840
K-Theory, ISSN 0920-3036
Logic Journal of the IGPL - Interest Group in Pure
and Applied Logics, ISSN 1367-0751
Manuscripta Mathematica, ISSN 0025-2611
Mathematical Intelligencer, ISSN 0343-6993
Mathematical Logic Quarterly - Print & Internet, ISSN
0942-5616
Mathematical Programming, ISSN 0025-5610
Mathematical Reports of the Academy of Sciences,
ISSN 0706-1994
Mathematical Reviews, ISSN 0025-5629 (Consortium
Member Price)
Mathematical Research Letters, ISSN 1073-2780
Mathematika, ISSN 0025-5793
Mathematische Annalen, ISSN 0025-5831
Mathematische Zeitschrift, ISSN 0025-5874
Monatshefte fur Mathematik, ISSN 0026-9255
Moscow Mathematical Journal, ISSN 1609-3321
Nature, ISSN 0028-0836
Probability Theory and Related Fields, ISSN 01788051
Proceedings of the American Mathematical Society,
ISSN 0002-9939
Proceedings of the London Mathematical Society Print & Internet, ISSN 0024-6115
Publications Mathematiques de l'Institut des Hautes
Etudes Scientifiques, ISSN 0073-8301
Quarterly Journal of Mathematics , ISSN 0033-5606
Reviews in Mathematical Physics, ISSN 0129-055X
Science, ISSN 0036-8075
Scientific American, ISSN 0036-8733
Statistical Science, ISSN 0883-4237
Statistics and Decisions - International Journal
Stochastic Methods and Models, ISSN 0721-2631
Studia Logica, ISSN 0039-3215
Teaching Statistics, ISSN 0141-982X
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90.
91.
92.
93.
94.

Theory of Computing Systems, ISSN 1432-4350
Topology Proceedings, ISSN 0146-4124
Transactions of the American Mathematical Society,
ISSN 0002-9947
Transformation Groups, ISSN 1083-4362
Utilitas Mathematica, ISSN 0315-3681

2. rész (18 tétel)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Advances in Mathematics, ISSN 0001-8708
Annales de l'Institut Henri Poincare - B Calcul des
Probabilites et Statistiques ISSN 0246-0203
Annals of Pure and Applied Logic, ISSN 0168-0072
Bulletin des Sciences Mathematiques, ISSN 00074497
Discrete Applied Mathematics, ISSN 0166-218X
European Journal of Combinatorics, ISSN 0195-6698
Indagationes Mathematicae, ISSN 0019-3577
Journal de Mathematiques Pures et Appliquees,
ISSN 0021-7824
Journal of Combinatorial Theory - Series B, ISSN
0095-8956
Journal of Differential Equations, ISSN 0022-0396
Journal of Functional Analysis, ISSN 0022-1236
Journal of Group Theory, ISSN 1433- 5883
Journal of Mathematical Economics, ISSN 03044068
Journal of Multivariate Analysis, ISSN 0047-259X
Linear Algebra and its Applications, ISSN 0024-3795
Statistics and Probability Letters, ISSN 0167-7152
Stochastic Processes and their Applications :
Monthly, ISSN 0304-4149
Topology and its Applications, ISSN 0166-8641
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IV. Mellékletek

Az ajánlatok kötelezo felépítése, a dokumentumok ajánlott sorrendje:
-

Felolvasólap (Ajánlati lap, mely tartalmazza a 70. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozatot is)
Az ajánlat mellékletei (lehetoleg a megadott sorrendben)
- Igazolások, okiratok (1-8. sz. mellékletek)
- Nyilatkozatok (a megadott minták alapján; 9-14. sz. mellékletek)
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FELOLVASÓLAP
(Ajánlati lap)

Alulírott
…………………………………………………
(képviselo
neve),
a
………………………………………………………..… (ajánlattevo szervezet neve)
(cím: ……………………………………………………………, fax: ……………………….,
e-mail: …………………………………………) mint ajánlattevo nevében nyilatkozom,
hogy ajánlatot nyújtunk be a Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd
Matematikai Kutatóintézet (H-1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15.) – mint
ajánlatkéro – által 2006-ban „Külföldi folyóiratok beszerzése, határozatlan idore”
tárgyában indított nyílt közbeszerzési eljárásban. Egyben kijelentjük, hogy az ajánlati
felhívásban és a dokumentációban leírt feltételeket maradéktalanul elfogadjuk,
ajánlatunk az eloírt feltételeknek megfelel, valamint hogy a szerzodés teljesítéséhez
szükséges anyagi fedezet rendelkezésünkre áll.
Az ajánlatunk bírálatra kerülo adatai a következok (az ajánlattal nem érintett részre
vonatkozó táblázatot át kell húzni, és üresen kell hagyni):
1.rész
1. Nettó ajánlati ár (részenként, nettó)
2. A 45 napos fizetési határido vállalása (igen/nem)
3. Éves áremelés mértéke (az EKB által az elozo évre
közzétett éves HICP-infláció százalékában)
2.rész
1. Nettó ajánlati ár (részenként, nettó)
2. A 45 napos fizetési határido vállalása (igen/nem)
3. Éves áremelés mértéke (az EKB által az elozo évre
közzétett éves HICP-infláció százalékában)

euro
%

euro
%

Emellett nyilatkozunk, hogy az általunk egyszeru másolatban becsatolt iratok az
eredetivel mindenben megegyezoek, illetoleg hamis adatot, tényt vagy kijelentést
nem tartalmaznak.

2006 ……………………. …..
ph.

……………………………….
ajánlattevo képviseloje
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AJÁNLAT
Alulírott
…………………………………………………
(képviselo
neve),
a
………………………………………………………..… (ajánlattevo szervezet neve)
(cím: ……………………………………………………………) mint ajánlattevo nevében
nyilatkozom, hogy az alábbi tételes ajánlatot adjuk a Magyar Tudományos
Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet (H-1053 Budapest, Reáltanoda
u. 13-15.) – mint ajánlatkéro – által 2006-ban „Külföldi folyóiratok beszerzése,
határozatlan idore” tárgyában indított nyílt közbeszerzési eljárásban.
1. rész (94 tétel)
Ssz.

Kiadvány neve, ISSN-száma

1.
2.
3.

Acta Mathematica, ISSN 0001-5962
Algebra Universalis, ISSN 0002-5240
Algebras and Representation Theory, ISSN 1386923X
American Journal of Mathematics, ISSN 0002-9327
American Mathematical Monthly, ISSN 0002-9890
Analysis - International Mathematical Journal of
Analysis and its Application, ISSN 0174-4747
Annals of Applied Probability, ISSN 1050-5164
Annals of Combinatorics, ISSN 0218-0006
Annals of Statistics, ISSN 0090-5364
Applied Categorical Structures, ISSN 0927-2852
Archiv der Mathematik, ISSN 0003-889X
Ars Combinatoria, ISSN 0381-7032
Asian Journal of Mathematics, ISSN 1093-6106
Bioinformatics, ISSN 1367-4803
Biometrics, ISSN 0006-341X
Bulletin of the London Mathematical Society - Print &
Internet, ISSN 0024-6093
Bulletin of the Polish Academy of Sciences Mathematics, ISSN 0239-7269
Cahiers de Topologie et Geometrie Differentielle
Categoriques, ISSN 0008-0004
Canadian Mathematical Bulletin, ISSN 0008-4395
Combinatorics Probability and Computing, ISSN
0963-5483
Communications in Algebra, ISSN 0092-7872
Communications in Statistics-Theory and Methods,
ISSN 0361-0926, & Simulation and Computation,
ISSN 0361-0918, & Stochastic Models, ISSN 15326349
Compositio Mathematica - Print & Internet, ISSN
0010-437X

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

Ajánlati ár
(nettó, euróban,
1-1 példányra)
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Congressus Numerantium - a Conference Journal on
Numerical Themes, ISSN 0384-9864
Constructive Approximation, ISSN 0176-4276
Designs Codes and Cryptography, ISSN 0925-1022
Doklady Mathematics - Interperiodica Translation,
ISSN 1064-5624
Elemente der Mathematik, ISSN 0013-6018
Geometriae Dedicata, ISSN 0046-5755
Graphs and Combinatorics - an Asian Journal, ISSN
0911-0119
Integral Equations and Operator Theory, ISSN 0378620X
International Journal of Algebra and Computation,
ISSN 0218-1967
International Mathematics Research Notices, ISSN
1073-7928
International Statistical Review, ISSN 0306-7734
Internet Mathematics, ISSN 1542-7951 Vol. 3.
2006
Inventiones Mathematicae, ISSN 0020-9910
Israel Journal of Mathematics, ISSN 0021-2172
IEEE ACM Transactions on Computational Biology
and Bioinformatics, ISSN 1545-5963, ISSN 15579964
IEEE Transactions on Information Theory, ISSN
0018-9448
Journal d'Analyse Mathematique, ISSN 0021-7670
Journal fur die Reine und Angewandte Mathematik,
ISSN 0075-4102
Journal of Algebra and its Applications, ISSN 02194988
Journal of the AmericanMathematical Society, ISSN
0894-0347
Journal of the American Statistical Association, ISSN
0162-1459
Journal of the European Mathematical Society, ISSN
1435-0955

49.

Journal of the Royal Statistical Society - Series A,
ISSN 0964-1998; & Significance ISSN 1740-9705
Journal of the Royal Statistical Society - Series B,
ISSN 1369-7412
Journal of the Royal Statistical Society - Series C
Applied Statistics, ISSN 0035-9254
Journal of Algebraic Combinatorics, ISSN 0925-9899

50.

Journal of Algebraic Geometry, ISSN 1056-3911

47.
48.
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51.

Journal of Applied Probability, ISSN 0021-9002; &
Advances in Applied Probability, ISSN 0001-8678

52.
53.
54.

Journal of Computational Biology, ISSN 1066-5277
Journal of Cryptology, ISSN 0933-2790
Journal of Differential Geometry & JDG - Surveys in
differential Geometry, ISSN 0022-040X
Journal of Geometry, ISSN 0047-2468
Journal of Graph Theory, ISSN 0364-9024 & Journal
of Combinatorial Designs, ISSN1063-8539
Journal of Mathematical Biology, ISSN 0303-6812
Journal of Operator Theory, ISSN 0379-4024
Journal of Philosophical Logic, ISSN 0022-3611
Journal of Symbolic Logic, ISSN 0022-4812
& Bulletin of Symbolic Logic, ISSN 1079-8986
Journal of Theoretical Probability, ISSN 0894-9840
K-Theory, ISSN 0920-3036
Logic Journal of the IGPL - Interest Group in Pure
and Applied Logics, ISSN 1367-0751
Manuscripta Mathematica, ISSN 0025-2611
Mathematical Intelligencer, ISSN 0343-6993
Mathematical Logic Quarterly - Print & Internet, ISSN
0942-5616
Mathematical Programming, ISSN 0025-5610
Mathematical Reports of the Academy of Sciences,
ISSN 0706-1994
Mathematical Reviews, ISSN 0025-5629 (Consortium
Member Price)
Mathematical Research Letters, ISSN 1073-2780
Mathematika, ISSN 0025-5793
Mathematische Annalen, ISSN 0025-5831
Mathematische Zeitschrift, ISSN 0025-5874
Monatshefte fur Mathematik, ISSN 0026-9255
Moscow Mathematical Journal, ISSN 1609-3321
Nature, ISSN 0028-0836
Probability Theory and Related Fields, ISSN 01788051
Proceedings of the American Mathematical Society,
ISSN 0002-9939
Proceedings of the London Mathematical Society Print & Internet, ISSN 0024-6115
Publications Mathematiques de l'Institut des Hautes
Etudes Scientifiques, ISSN 0073-8301
Quarterly Journal of Mathematics , ISSN 0033-5606
Reviews in Mathematical Physics, ISSN 0129-055X
Science, ISSN 0036-8075
Scientific American, ISSN 0036-8733
Statistical Science, ISSN 0883-4237

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
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87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Statistics and Decisions - International Journal
Stochastic Methods and Models, ISSN 0721-2631
Studia Logica, ISSN 0039-3215
Teaching Statistics, ISSN 0141-982X
Theory of Computing Systems, ISSN 1432-4350
Topology Proceedings, ISSN 0146-4124
Transactions of the American Mathematical Society,
ISSN 0002-9947
Transformation Groups, ISSN 1083-4362
Utilitas Mathematica, ISSN 0315-3681

1. rész összesen:
2. rész (18 tétel)
Ssz.

Kiadvány neve, ISSN-száma

1.
2.

Advances in Mathematics, ISSN 0001-8708
Annales de l'Institut Henri Poincare - B Calcul des
Probabilites et Statistiques ISSN 0246-0203
Annals of Pure and Applied Logic, ISSN 0168-0072
Bulletin des Sciences Mathematiques, ISSN 00074497
Discrete Applied Mathematics, ISSN 0166-218X
European Journal of Combinatorics, ISSN 0195-6698
Indagationes Mathematicae, ISSN 0019-3577
Journal de Mathematiques Pures et Appliquees,
ISSN 0021-7824
Journal of Combinatorial Theory - Series B, ISSN
0095-8956
Journal of Differential Equations, ISSN 0022-0396
Journal of Functional Analysis, ISSN 0022-1236
Journal of Group Theory, ISSN 1433- 5883
Journal of Mathematical Economics, ISSN 03044068
Journal of Multivariate Analysis, ISSN 0047-259X
Linear Algebra and its Applications, ISSN 0024-3795
Statistics and Probability Letters, ISSN 0167-7152
Stochastic Processes and their Applications :
Monthly, ISSN 0304-4149
Topology and its Applications, ISSN 0166-8641

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ajánlati ár
(nettó, euróban,
1-1 példányra)

2. rész összesen:
2006 …………………. …..
…………………………….
ajánlattevo képviseloje, bélyegzo
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Csatolandó igazolások, okiratok
1. számú melléklet: Az ajánlattevo és az általa a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó részérol
csatolandó azok adatait tartalmazó, a muködési forma szerinti okirat (pl. cégkivonat,
egyéni vállalkozói igazolvány). Cégkivonat esetében 60 napnál nem régebbi okirat
fogadható el (cégkivonatra, illetve cégmásolatra, cégbizonyítványra vonatkozóan
hangsúlyozzuk, hogy magyarországi letelepedésu ajánlattevok/alvállalkozók
tekintetében ilyet közhitelesen csak a Cégbíróság, az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium szervezeti egységeként muködo Cégnyilvántartási és Céginformációs
Szolgálat és közjegyzo jogosult kibocsátani). Ha a cégkivonatból megállapítható,
hogy a „cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban”, akkor a
Cégbírósághoz beadott módosítási kérelem egyszeru másolatát is be kell csatolni.
2. számú melléklet: Az ajánlattevo cégkivonatában, vagy az ahhoz hasonló okiratban
szereplo képviseletre jogosult aláíró érvényes aláírásai címpéldánya;
3. számú melléklet: Közjegyzo által hitelesített nyilatkozat (tekintettel a dokumentáció
II.12.1.1. pontjára);
4. számú melléklet: APEH igazolás másolata (tekintettel a dokumentáció II.12.1.1.
pontjára);
5. számú melléklet: VPOP igazolás másolata (tekintettel a dokumentáció II.12.1.1.
pontjára);
6. számú melléklet: OMMF igazolás másolata (tekintettel a dokumentáció II.12.1.1.
pontjára);
7. számú melléklet: 60 napnál nem régebbi pénzintézeti igazolás minden
bankszámla vonatkozásában (tekintettel a dokumentáció II.12.2.1. pontjára);
8. számú melléklet: A 2004-2005. évre vonatkozó számviteli beszámoló (mérleg és
eredménylevezetés), vagy az azzal egyenértéku dokumentum másolata.

Nyilatkozatok
(a csatolt mintáknak megfeleloen)
9. számú melléklet: Cégszeruen aláírt egyszeru nyilatkozat az ajánlattevo 20042006. évek teljes forgalmáról és ugyanezen idoszakban a folyóiratok értékesítésével
elért forgalmáról, a dokumentáció II.12.2.2. pontja figyelembevételével
10. számú melléklet: Referenciatáblázat; kitöltése és esetleges igazolása a
dokumentáció II.12.4.2. pontja szerint;
11. számú melléklet: Nyilatkozatok az alvállalkozókról; csak az ajánlattevo részérol
benyújtandó.
12. számú melléklet: KKV-nyilatkozat; csak az ajánlattevo részérol benyújtandó.
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13. számú melléklet: Nyilatkozat az eloírt feltételeknek megfelelo internetes oldal
elérhetoségérol, és az oldal folyamatos fenntartásának és elérhetoségének
biztosításáról.
14. számú melléklet: Nyilatkozat a kizáró okok és az alkalmasság tekintetében
becsatolt okiratok, igazolások megfeleloségérol, megjelölve a letelepedés szerinti
ország hatályos jogszabályát, mely alapján az igazolás/okirat megfelelosége
egyértelmuen megállapítható (csak nem magyarországi letelepedésu ajánlattevo
vagy alvállalkozó esetében csatolandó).
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Ellenorzo lista
Az ajánlat elküldése elott kérjük, ellenorizzék a következoket:
1. Hiánytalanul kitöltötték a Felolvasólapot, és cégszeruen aláírták

?

2. Minden Mellékletet csatoltak, az eloírtaknak megfeleloen

?

3. A Nyilatkozatokat cégszeruen aláírták

?

4. Összeállították az eredeti példányokat tartalmazó garnitúrát, majd folyamatos
oldalszámozással látták el az oldalakat (a mellékleteket is beleértve)
?
5. Az eredeti garnitúráról (az aláírás, lepecsételés után) elkészítették a 1 darab
másolatot
?
(ajánljuk, hogy készítsenek maguknak is egy másolatot, legalább a Felolvasólapról)
6. A másolás után az eredeti példányokat tartalmazó garnitúrát a fedolapon jól
látható „E” betuvel jelölték meg
?
7. Az eredeti és a másolati példányt (sérülésmentesen nem bontható kötéssel)
rögzítették (viszont a 2 garnitúrát ne rögzítsék egymáshoz)
?
8. A garnitúrákat a célnak megfelelo (jól záródó, kevésbé sérülékeny) borítékba vagy
kis alakú dobozba csomagolták
?
9. A borítékon vagy dobozon címzettként az ajánlatkérot jelölték meg (Magyar
Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet (H-1053 Budapest,
Reáltanoda u. 13-15.), valamint feltüntették magukat feladóként
?
10. A csomagolásra jól láthatóan ráírták: „Közbeszerzés Folyóirat 2006. Határido
elott nem bontható fel!”
?
11. Intézkedtek, hogy az ajánlat határidore (2006. november 7., 10:00 óra)
megérkezzen az ajánlatkérohöz (javasoljuk, hogy postai megküldés esetén ajánlott
küldeményként adják fel)
?
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9. számú melléklet

Nyilatkozat pénzügyi-gazdasági alkalmasságról
Alulírott
……………………………………………………
(képviselo
neve),
a
……………………………………………………………..………………..….………. (cím:
……………………………………………………………) mint ajánlattevo/alvállalkozó
nevében nyilatkozom, hogy a vállalkozás forgalma (értékesítés nettó árbevétele) a
2004-2006. évben a következoképpen alakult:

Idoszak

Összes forgalom
(ezer Ft)

Ebbol folyóiratok
értékesítésével elért
forgalom (ezer Ft)
/becsült összeg/

2004.
2005.
2006.
(az ajánlattétel idopontjáig)

2006. ………………………. ……….

ph.

…………………………………
aláírás, pecsét
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10. számú melléklet

Referenciák
Alulírott
……………………………………………………
(képviselo
neve),
a
……………………………………………………………..………………..….………. (cím:
……………………………………………………………) mint ajánlattevo/alvállalkozó
nevében nyilatkozom, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd
Matematikai Kutatóintézet (H-1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15.) – mint
ajánlatkéro – által 2006-ban „Külföldi folyóiratok beszerzése, határozatlan idore”
tárgyában indított nyílt közbeszerzési eljárásban az alábbi (2004-2006. közötti)
jelentosebb, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciákat tudjuk igazolni. /Elismert
részteljesítés elfogadható. Szükség szerint több lap is csatolható, ha az ajánlattevo
és alvállalkozó külön igazolja a referenciát./
Az elmúlt három évben (2004-2006.) teljesített jelentosebb folyóirat-értékesítések
bemutatása 1
Teljesítés
ideje (év,
hónap,
..tól …ig)

Szerzodést köto másik fél
megnevezése,
elérhetosége

Szerzodés tárgyának rövid
ismertetése

Ellenszolg
összege
(ezer Ft)

2006 ………………………. ……….
…………………………………
aláírás, pecsét
1

A bemutatott referenciákhoz a dokumentáció II.12.4.2. pontja szerinti referencialevél/igazolás
csatolása válhat szükségessé.
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11. számú melléklet

Nyilatkozatok az alvállalkozókról
Alulírott
……………………………………………………
(képviselo
neve),
a
……………………………………………………………..………………..….………. (cím:
……………………………………………………………) mint ajánlattevo nevében
nyilatkozom, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai
Kutatóintézet (H-1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15.) – mint ajánlatkéro – által
2006-ban „Külföldi folyóiratok beszerzése, határozatlan idore” tárgyában indított nyílt
közbeszerzési eljárásban a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót(kat)
1. nem vonunk be
?
2. bevonunk
?
a szerzodés teljesítéséhez (megjelölendo X-jellel).
Ha igen, akkor ennek megfeleloen az alábbi, a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót(kat) vonjuk be a
szerzodés teljesítéséhez:
Alvállalkozó(k) megnevezése
Alvállalkozó(k) címe

Emellett nyilatkozunk, hogy jelen közbeszerzési eljárás teljesítése során nem
kívánunk igénybe venni olyan alvállalkozót, melyet a Kbt. 60. § (1) bekezdése, illetve
a 61. § (1) a)-c) pontja kizár.

2006 ………………………. ……….

…………………………………
aláírás, pecsét
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12. számú melléklet

KKV-nyilatkozat
Alulírott
……………………………………………………
(képviselo
neve),
a
……………………………………………………………..………………..….………. (cím:
……………………………………………………………) mint ajánlattevo nevében
nyilatkozom, hogy vállalkozásunk a Kis- és középvállalkozásokról, fejlodésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis- és
középvállalkozásnak (azaz KKV-nak)
- minosül
?
ezen belül középvállalkozásnak
?
ezen belül kisvállalkozásnak
?
ezen belül mikrovállalkozásnak
?
- nem minosül
?

2006 ………………………. ……….

…………………………………
aláírás, pecsét

Idézet a törvénybol:
KKV-nak minosül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 fonél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelo forintösszeg,
vagy mérlegfoösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelo forintösszeg.
A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minosül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 fonél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfoösszege legfeljebb 10 millió eurónak
megfelelo forintösszeg.
A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minosül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 fonél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfoösszege legfeljebb 2 millió eurónak
megfelelo forintösszeg.
Nem minosül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat
közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - toke vagy szavazati joga alapján külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.
Az elozo bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1.
pontjában meghatározott befektetok részesedése esetében.
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13. számú melléklet

Nyilatkozat az eloírt internetes oldalról
Alulírott

……………………………………………………

(képviselo

neve),

a

……………………………………………………………..………………..….………. (cím:
……………………………………………………………)

mint

ajánlattevo/alvállalkozó

nevében nyilatkozom, hogy az eloírt feltételeknek megfelelo internetes oldal a
következo címen (URL) érheto el:

http://........................................................................................

Egyben nyilatkozunk, hogy vállaljuk az oldal folyamatos fenntartását és állandó
elérhetoségét.

2006. ………………………. ……….

ph.

…………………………………
aláírás, pecsét
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14. számú melléklet

Nyilatkozat igazolások és nyilatkozatok megfelelosségérol
(Csak nem magyarországi letelepedésu ajánlattevo vagy alvállalkozó esetében
csatolandó)

Alulírott

……………………………………………………

(képviselo

neve),

a

……………………………………………………………..………………..….………. (cím:
……………………………………………………………)

mint

ajánlattevo/alvállalkozó

nevében nyilatkozom, hogy a kizáró okok és az alkalmasság tekintetében becsatolt
okiratok,

igazolások

a

hatályos

jogszabályoknak

–

különös

tekintettel

a

közbeszerzési jogszabályoknak – megfeleloek.
Az igazolások és okiratok megfelelossége a következo jogszabályokból ellenorizheto
le:
- ……………………………………………..
- ……………………………………………..
- ……………………………………………..
- ……………………………………………..
- ……………………………………………..
- ……………………………………………..

2006. ………………………. ……….

ph.

…………………………………
aláírás, pecsét
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V. Szerzodésminta

Szállítói keretszerzodés
mely létrejött
egyrészrol: a Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
Székhely:
H-1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15.
Adószám:
15300337-2-41
Telefon:
36/1/4838332
Fax:
36/1/3177166
Képviselo:
Pálfy Péter Pál igazgató
mint megrendelo a továbbiakban Megrendelo,
másrészrol: a ……………………….………………………...
Székhely:
…………………………………..
Telefon/fax:
…………………………………..
Cégbejegyzés helye, száma: ……………………………..
Adószám:
………………………………..
Képviselo:
………………………………..
mint vállalkozó a továbbiakban Szállító között az alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel:

1. PREAMBULUM
Jelen szerzodés a Megrendelo által, a 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) IV.
fejezete alapján 2006. szeptemberében „Külföldi folyóiratok beszerzése, határozatlan
idore” tárgyában indított, közösségi értékhatárt eléro „nyílt” közbeszerzési eljárás
eredményeként jött létre. Szállító a nevezett eljáráson 2006. …………….. ……-i keltezésu
ajánlatával elnyerte a közbeszerzési eljárás ……. részéhez kapcsolódó szerzodés
teljesítésének jogát.
Megrendelo és Szállító (továbbiakban együtt: Felek) megállapodnak abban, hogy a fent
nevezett közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában és dokumentációjában foglaltakat
részletesen megismerték, azzal egyetértenek, azt magukra nézve kötelezonek elismerik.
Jelen szerzodés tárgya a közbeszerzési eljárás tárgya szerinti feladatok teljesítése (külföldi
folyóiratok adás-vétele, leszállítással a Megrendelo székhelyén történo átadással). A feltételek
a szerzodés elválaszthatatlan mellékleteit képezo ajánlati dokumentációban és az ajánlatban
részletesen szerepelnek. Ettol való eltérés annyiban lehetséges, amennyiben arra a felhívás, a
dokumentáció, valamint a kapcsolódó jogszabályok (pl. Kbt.) lehetoséget adnak.

2. A SZERZODÉS TÁRGYA
Külföldi folyóiratok adás-vétele, leszállítással a Megrendelo székhelyén történo átadással, a
2007. január 1-tol határozatlan idore (a dokumentációban szereplo eltérésekkel).
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3. A szállító kötelezettségei
3./1. A szerzodés …. számú mellékletében szerint felsorolt kiadványok 2007. január 1-tol
megjeleno kiadásait kötelezoen leszállítja.
3./2. A Szállító vállalja, hogy az egyes kiadványokat a megjelenéstol számított 30 napon belül
a Megrendelonek – külön megrendelés nélkül - leszállítja. A kiadványoknak a megadott
30 napon belül a Megrendelo székhelyére meg kell érkezni, függetlenül a szállítás
módjától (postán, személyesen, futárral, stb).
3./3. A Szállító vállalja, hogy a http://................................................... elérhetoségu internetes
felületét a szerzodéskötés idopontjában meglévo (vagy annál bovebb) tartalommal
folyamatosan fenntartja, ehhez biztosítja a Megrendelonek az állandó hozzáférést,
illetve amennyiben az oldalt megszünteti, akkor átmeneti idoszak nélkül új oldalt indít,
melyen a következo adatok szerepelnek:
- Kiadvány címe;
- Kiadvány ISSN száma
- Kiadvány megjelenésének dátuma
Az oldalon a kiadványoknak a név szerinti vagy ISSN szerinti kereshetoségét biztosítani
kell:
3./4. Teljes köru kapcsolattartás elektronikus úton, az Interneten keresztül történik, a Szállító
http:// …………………………………. elérhetoségu internetes felületén; valamint emailen. Minden tranzakció, úgy a tájékoztatás, a visszaigazolás, a reklamációk fogadása,
egyéb értesítések, ezeken a fórumokon keresztül történik.

4. A Szállító szerzodést biztosító mellékkötelezettsége.
4./1.

A Szállító késedelmi kötbért köteles fizetni, ha a szerzodésszeru – mindenben
megfelelo – teljesítés nem történik meg a II.7.3. pontban rögzített végso szállítási
határidoig, de legkésobb az attól számított 10. napig.

4./2.

A Szállító hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, ha a leszállított kiadvány nem felel
meg a dokumentációban leírt követelményeknek, vagy más okból nem alkalmas a
rendeltetésszeru felhasználásra, vagy ha az nem az eloírt mennyiségben érkezik meg,
vagy az egyéb kötelezettségek teljesítése nem megfelelo. Hibás teljesítés a
meghatározott szállítási határidon belül következmény nélkül kijavítható. Amennyiben
a hibás teljesítésben a teljesítés olyan mértéku fogyatékossága áll fenn, amely a
folyóirat rendeltetésszeru felhasználását akadályozza, akkor arra a „nem teljesítés”
szabályai alkalmazandók.

4./3.

A Szállító nemteljesítési kötbért köteles fizetni, ha az eloírt termékek egyáltalán nem
érkeznek meg, illetve ha a szállítás beérkezése a késedelmes szállításnak
meghatározott idopont utáni, és ezzel meghiúsul annak rendeltetésszeru felhasználása.

4./4.

Kötbér mértéke: késedelmes szállítás esetén a szállítási határido és a tényleges
teljesítés között eltelt idoszak minden megkezdett napja után a késedelemmel érintett
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termékek értékének 1 %-a; hibás teljesítés vagy nem teljesítés esetén az érintett
mennyiség értékének 15 %-a.
4./4.

Hibás teljesítés és nem teljesítés esetén a szállító az érintett tétel ellenértékére
értelemszeruen nem tarthat igényt, kivéve ha hibás teljesítés esetén az Ajánlatkéro a
kiadvány átvételérol dönt. Ez utóbbi esetben az átvételkor az Ajánlatkéro nyilatkozik,
hogy az érintett kiadványokat milyen (csökkentett) értéken hajlandó átvenni.

5. A teljesítés helye, ideje és módja
5./1.

A megrendelt dokumentumokat munkanapokon 8-16 óráig az alábbi címre kell
eljuttatni, a 3/2. pontban megadott határidon belül
Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
H-1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15.

5./2.

A Szállító a szállítmányt lezárt csomagonként adja át. Az átadás során a csomagok
épségét a Megrendelo ellenorzi. Kifogás esetén haladéktalanul jelzi a Szállító
képviselojének.

5./3.

A Szállító a saját hibájából bekövetkezett mennyiségi és minoségi hiányosságokat a
Megrendelo reklamációja alapján, soron kívül igyekszik pótolni, azaz
- a bejelentést követoen 5 munkanapon belül a sérülten vagy tévesen szállított
folyóiratokat postai úton kicseréli, a mennyiségi hiányokat pótolja.
- A nyomdahibás termékek cseréjét minimum 3 hónapig, illetve a készlet erejéig
biztosítja. Ha a kiadvány a minimum ido alatt a Szállítónál elfogyott, a
nyomdahibás, használatra alkalmatlan dokumentumok árát visszafizeti.

5./4. A szállítás és a csomagolás költsége a Szállítót terheli.

6. Ellenérték mértéke, megfizetése, számlázás
6./1.

Az ajánlati árat a szerzodés hatályba lépését (azaz 2007. január 1-ét) követoen 12
hónapig tartani kell. Ennek értelmében az ajánlattevo vállalja, hogy a Felolvasólapon
megajánlott árakat 1 évig (azaz 2007. december 31-ig) nem emeli.

6./2.

Az ajánlattevonek az ártartás idoszakának letelte után évente egyszer van lehetosége
az áremelésre. Az éves áremelés maximális mértéke – a Szállító által az ajánlatában
megtett vállalás alapján – az Európai Központi Bank által az elozo évre az euroövezeti tagországokra vonatkozóan közzétett éves HICP-infláció ….. százaléka (HICP
= harmonizál fogyasztói árindex; Harmonised Index of Consumer Prices). A
megemelt összegrol szóló elso számlával együtt az EKB inflációs adatra vonatkozó
közleményének másolatát is meg kell küldeni.

6./3.

A Szállító évente egyszer átutalásos számlát állít ki.

6./4.

Az igazolt teljesítés ellenértékének kifizetése átutalással, a Szállító által kiállított
számla alapján (a teljesítés igazolását követoen) … napon belül történik, a Szállító
által az ajánlatában szereplo vállalás alapján.
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7. A Megrendelo kötelezettségei
7./1.

A Megrendelo a szállítmányokat csomagonként veszi át. A csomagok felbontása során
észlelt mennyiségi és minoségi hiányosságokat, a szállítást követo elso munkanapon –
elektronikus úton – jelzi a Szállítónak.

7./2

A kiállított számlák ellenértékét a Megrendelo a számla kézhezvételét követo …..
napon belül átutalással egyenlíti ki.

8. Egyéb feltételek
8./1. A Felek – az ügyintézés gyorsasága érdekében – a kapcsolattartást elektronikus úton
végzik.
8./2. A kapcsolattartás elsodlegesen a Szállító és a Megrendelo által alább megjelölt
személyeken keresztül történik:
- Megrendelo részérol kapcsolattartó:
Telefon:
Fax:
E-mail:
- Szállító részérol kapcsolattartó:
Telefon:
Fax:
E-mail:

9. Alvállalkozás
9.1. Az alvállalkozói szerzodéseknek meg kell felelniük jelen szerzodés, az ajánlati felhívás és
a Kbt. kikötéseinek.
9.2. A Szállító – ajánlatának megfeleloen – nem vehet igénybe a szerzodés tárgya szerinti
érték 10 %-át meghaladó mértékben alvállalkozót.
vagy
9.2. A Szállító – ajánlatának megfeleloen – az alábbi - a szerzodés tárgya szerinti érték 10 %át meghaladó mértéku – alvállalkozót veszi igénybe:
…………………………………………. (…………………………………………………..)
9.3. A Szállító 10 % alatti alvállalkozót a Kbt. eloírásainak betartásával, a Megrendelo
elozetes értesítése esetén vehet igénybe.

10. Vis maior
10.1. A Szolgáltatóval szemben nem érvényesíthetok a 4. pont szerinti szankciók, ha a
késedelmes teljesítés, vagy a szolgáltatás nyújtásának meghiúsulása vis maior eredménye.
10.2. A jelen fejezet értelmezése szempontjából a „vis maior” olyan esetekre vonatkozik,
amely a Szolgáltató akaratán kívül következik be, neki fel nem róható. Ilyen esetek lehetnek
pl. sztrájk, háború vagy forradalom, tuzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási
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embargó. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia a Szállító tevékenységével és a
bekövetkezett szerzodésszegéssel.
10.3. Vis maiorra a Szállító csak akkor hivatkozhat, ha írásban haladéktalanul értesíti a
Megrendelot a vis maior tényérol, okáról és valószínu idotartamáról.
10.4. Amennyiben a Megrendelo egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Szállítónak tovább
kell teljesítenie szerzodéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszeruen lehetséges, és meg kell
keresnie minden ésszeru alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.

11. Vitás kérdések rendezése
11.1. A Szállító és a Megrendelonek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy
közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük
a jelen szerzodéssel kapcsolatban felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényrol, akadályozó
körülményrol a felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.
11.2. Ha az érintett felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétol számított 30 napon
belül nem tudják megoldani a szerzodés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett
jogvitájukat, úgy a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

12. Az információk felhasználása
12.1. A Szállító a Megrendelo elozetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás és a teljesítés
folyamán tudomására jutott információkat kizárólag a szerzodés teljesítésére használhatja fel,
kivéve a jogszabályok által eloírt kötelezo bejelentési és ellenorzési kötelezettségeket.
12.2. Szállító tudomásul veszi, hogy a Kbt. 99. § (4) bekezdése szerint a szerzodés – a 73. §
(1) szerinti melléklete kivételével, feltéve, hogy az abban foglaltak nem ellentétesek a 96. §
(3) bekezdésével – nyilvános, annak tartalma közérdeku adatnak minosül.
12.3. A Szállító alkalmazottai és megbízottjai felé történo információközlésnek bizalmasnak
kell lennie, és csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerzodés teljesítésének
szempontjából feltétlenül szükséges.

13. A szerzodés módosítása és megszunése
13.1. A jelen szerzodés módosítása írásban, kizárólag a Kbt. 303. §-ában meghatározott
esetekben lehetséges.
13.2. A szerzodés felmondása mindkét fél részérol írásban történhet, indokolás nélkül. A
felmondási ido 1 hónap.
14.3. A Megrendelo jogosult a szerzodést azonnali hatállyal felmondani:
a) a Szállító szolgáltatási kötelezettségeinek nem szerzodésszeru, vagy nem teljesítése
esetén (kivéve: vis maior esetét);
b) a munkavégzésre, valamint az emberi magatartásra vonatkozó társadalmi normák
súlyos vagy ismétlodo megsértése esetén;
c) a nem az ajánlat szerinti ártartás vagy kedvezmény biztosítása esetén;
d) ha a Szállító fizetésképtelenné vált, és ennek következtében csodöt jelentett, illetve
ellene hivatalos formában közzétett csod- vagy felszámolási eljárás indult;
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A Megrendelo érvényesítheti a Ptk-ban a szerzodésszegésre vonatkozó jogait is.

14. Értesítések
A szerzodés teljesítése során a szerzodo felek kötelesek együttmuködni, ennek keretében
egymást haladéktalanul értesíteni tartoznak az érdekkörükben felmerülo, a jelen szállítói
keretszerzodésre vonatkozó minden lényeges tényrol, adatról, körülményrol.
A Felek egymás közti értesítéseit írásban, a szerzodésben rögzített címre (vagy e-mail-ben)
kell megküldeni, és írásban (vagy e-mail-ben) vissza kell igazolni. Az értesítésben foglaltak
akkor lépnek érvénybe, amikor azt kézbesítették, e-mail esetében történo értesítés esetén
pedig a visszaigazolás idopontjában.

15. Záró rendelkezések
15.1. Jelen szerzodés a mindkét fél általi aláírását követoen 2007. január 1-én lép
hatályba, a dokumentációban foglaltak szerinti eltéréssel. A Felek a szerzodést
határozatlan idore kötik.
15.2. A Megrendelo hozzájárul ahhoz, hogy nevét és székhelyét a Szállító nyilvántartsa, és
ebbe a nyilvántartásba a rendorhatóság a Szolgáltató tevékenységének ellenorzése során
betekintsen.
15.3. A szerzodés értelmezésére és a szerzodésben nem szabályozott rendelkezésekre
vonatkozóan a Magyar Köztársaság, és az Európai Unió hatályos jogszabályai az irányadók.
15.4. A szerzodést a felek áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezot 4
eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.
15.5. Szerzodo Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon
használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenorzésének bovítésével
összefüggo egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény 6. §-a
rendelkezéseinek megfelelo közzétételi kötelezettség alapján a szerzodés típusát, tárgyát,
idotartamát, a szerzodést köto felek nevét és a szerzodés értékét a Megrendelo nyilvánosságra
hozza.
15.6. A Szerzodés mellékletei:
- 1. számú melléklet: Kiadványok listája (1. rész)
- 2. számú melléklet: Kiadványok listája (2. rész)
- 3. számú melléklet: Ajánlati felhívás
- 4. számú melléklet: Ajánlattételi dokumentáció
- 5. számú melléklet: Szállító ajánlata

Budapest, 2006. ………………………

…………………………….................
Megrendelo

........……………………………
Szolgáltató
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