,,,,Tudásdepó-Expressz'' - A kö nyvtá ri hálőzat f ormá lis és informátis
képzésiszerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás
érdekében''. Tájékoztató az eliárás eredményérőt
Közbeszerzési Értesítőszáma:
Beszerzés tárgya:

2u3/67

Hirdetmény

Í'f:],,::;Í,7.,i,,:;:;,"[dményérőt

típus"'

Íaitája:
dátuma:
|ktatószám:
cPv Kód:
Ajántatkérő:
Tetjesítés helye:

Szolgáltatás meg rendetés
(1.es
Hirdetmény nétkÜli tárgyaLásos

Etiárás
Közzététel

2013'0

6'

10.

9444/?0L3
7231110 0.9
Eötvös

KároLy Megyei Könyvtár

8200 Veszprém. KomakÚt tér 3'

Aiánlattéteti/részvéteti ielentkezési
határidő:

ajántattevő:
típusa:

Nyertes
Aiánlatkérő

Aiánlatkérő Íő tevényeségi köre:

1. melléktet

ag?l?0|7.

[x|l. 30.] NFM rendelethez

KÖZBEszERZÉs| ÉnrrsírŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatatos Lapja

táiékoztató
az eljárás eredményéről
|.

szAKAsz:

alÁHurrÉnő

|.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Eó1Vös Károty Megyei Ktíyvtár
Postai cím: Komakút 1ér 3.
Város/Község: Veszpróm
Postai irányítószám: 8200
0rszág: l'1agyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
címzett: 0las2 Károtyné
TeteÍon: 88/560.610 116

E-mail: ekmk@ekmk.hu

Fax:88/560-610 105
Az aiántatkérő áltatános címe (URL): ekmk'hu
A Íethasznátói otdat címe (URL):
|.2.) Az

aiántatkérő típUsa

Ex-Lh számítástechnikai és Kereskedelmi Ktt.
Regionátis/hetyi szintű

szabadidő' kUttÚra és vaLtás

Központi szintií

Közszolgáltató
Reg ioná tis/he tyi

szintű x

Támogatott szervezet [Kbt. 6' S (1) bekezdés g) pont]

Köziogi szervezet
Egyéb
|'3.) Fő tevékenysé9

|'3'1) Klasszikus ajántatkérők

Általános közszotgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
HonvédeIem

Szociális védelem
Közrend és biztonság
x Szabadidő, kUltÚra és vallás

Környezetvédelem
0ktatás
Gazdasá9i és pénzÜgyek
Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy
|.3.2) Közszotgáttató

ajántatkérők

Gáz. és hőenergia terme[ése, szállítása és elosztása
VasÚti szolgáltatások

Villamos energia
Városi vasÚti, villamos., trolibusz. és autóbusz szolgáltatások
Fötdgáz és kőolai Íeltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szitárd tÜzelőanyag Íeltárása és kitermelése

RepÜlőtéri tevékenységek

Yiz
Egyéb (nevezze meg):

Postai szolgál|atások
|'

4.) Beszerzés más ajántatkérők nevében

Az ajántatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(|gen válasz esetén, ezekre az ajántatkérőkre
Vonatkozóan további információkat az A.

mellékletben adhat meg.)

Il.

szAKAsz: A szERzooÉs TÁRGYA

||.1) Meghatározás

Il.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

,,,,Tudásdepó.Exp.essz'. - A könyvtári hálózat |ofmális és inÍormá|is képzésiszerepének erősítése
az élethosszig tarló tanulás érdekében''
||.t'2) A szerződés típusa és a teliesítés helye

Csak azt a karegóriát válassza - építési
beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrende[és -, amelyik a teginkább megÍelet a
szerződés vagy közbeszerzés(ek] tárgyának)
(

Éoítésiberuházás

Árubeszerzés
x

szolgáltatás megrendelés

Kivítetezés
Tervezés és kivitetezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő áttal meghatározott köVetelményeknek
megÍelelően
Adásvétel
Lízing

Bérlet
Részletvétet
Ezek kombinációja

szotgáttatási kategória száma 7
Íaz 1-?7. szotgáltatási kategóriákat lásd a Kbt' 3. és 4. meltéktetébenJ

Eoítésikoncesszió
szotgáttatási koncesszió
A teliesítés helye:

8200 Veszprém, Komakút |ér 3.
NUTs.kód:
||.1.3)

H

U213

Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (0BR) vonatkozó inÍormációk

A hirdetmény kerelmegáltapodás megkÓtésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) atapuló szerződés(ek)re irányul
||.1.4) A

szerződés vagy a kÖzbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:

xároly

egyei Könyvtár részérea,,,,Tudásdepó.Expressz'' . A könyvtári há,'ózat Íormális és
inÍormális kópzósi szerepónek erősítóse az élethosszig .artó tanUlás é|dekében'' tá|gyú projekl
keretében bibliográÍiai adatbázis Íejlesztése, adatkonverzió'
Több részterÜtet, iIletve kÜlönböző adalslruktÚrákban rendelkezésr€ ál|ó rekordok konver.tálása
az ÁLEPH 500 integrált könyvlári rendszerbé [|t(R.beJ' HUNMARC Íormátumban.
Eötvős

A már meglévő cikkadalbáz.s fejlesztése, frissítése.
it írnak megyénkröl? 1997-2005: kb. 12 000 rekord

Naptó 1994-2005: kb. 722 500 rekord

repértórium 1990.2004: kb" 3300 rekord
1945 előlti cikkbibliográÍia: kb.2200 rekord
0sszesen: kb. 140 000 .ekord
+/ - 10% eltéréslehetséges
Új Horizont

Adatst.UktÚ.ák:
Mit

írnak megyénkrőt (mitir)

id int{11) N0 PRI NUIL auto_increment
mÍ int(l1} YEs NULL

issn bigintlz0J YES NULL
isbn biqinl(20] YtS NULL
keszilette varchar{255J YES NU Lt
focim varchar[z55] YES NULL
kiadas varcha.l255.l YES NU LL
megi_he ly varchar[255] YES NULL
parh.cím Varchar(255) YEs NUL.
bibliograÍia Varchar(255] YEs NULL
Íizjett va|cha|.[255) YEs NULL
sorozal_cime varchar[255] YES NULL
megjegyzesek varchar(255) YES NU LL
targyszavad varchar(255) YES NULL
szerzo varchaf(255) YES NULL
testuleti-szerz varchar{255} YES N ULL
egyeb-cím varchaf[255} YEs NULL
forras_szerz varcharl255) YtS NUtL
egyeb-megiegyzes varchar(255.} YES NU LL
intezmeny varcharí255) YEs NutL
Íorras Varcha|[255) YEs NULL
dok-alt-megnev varchar(255) YES NULL
annotacio varchar(255) YES NULL
Naptó 1994.2005 {9402}
mÍn int[11J N0 PRl 0

sorszam inllllJ YES NULI
szerzo varchar{255} YfS NULL
focim varcha.{z55} YES NULL
alcim varchar(255) YES NUtL
megjelen-hely varcha.(255) YES NULL
sorozat varchar(2551 YES NULt
targyszavak varchar(255) YES NU LL
annotacio varchar(255) YES NULL
intezmeny varchar{255) YES NU Lt
egyeb varchar(Z 55) YES NULL

fiz.iell Varchár(255) YEs NULL
bev_ideje varchar[255] YES

NU

LL

keszitette varchar{255} YES NULL
1945 előt|i cikkbibliográÍia (barackJ
mÍn intu1J N0 PR| 0

Íocim varchar(255} YEs NULt

szerzo varchar(255) YES NULL
alcim VarÜharlz55l yEs t'lULL

sorozatcim varcharl2SSl YES NULL
int€zm va.charí255} YEs NULL
besorolas Varcha|.Í255l YEs NULL
megjelenl varchar[255) YES NUtL
szam_kot varchar{255) YES NULI
megjelen_hely varchar[255) YES NUtL
targyszavak varchar{2 55) yES NULL
annotacio varchar[?55] YES NU LL
Új Horizont Repertórium

(uj.horizonl)

id inr[18] unsigned N0 PRI NULL auto_incrcment

cím varchar{255] YEs NU LL
alcim varchar(255) YES NULL
szerzo varchar{255) YES NULL
oldalszam intÍl1} YEs NULL
annolacio varchar{255i YES NULL
meg jelenes varchar{64) YtS NUIL
ev int[l1] YES NULL
l|.1.5) Közös
Fő

Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő

tárqy:

l|.2) A

szóieovzék

Kieqészítő szóieqvzék

72311100.9

szerződés(ek) végteges összértéke

ll.2.1) A szerződés(ek) végteges összértéke (Csak a végteges összértéket kériÚk megadni

számokkal' az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes
szerződésekre vonatkozó inÍormációkkal kapcsolatban a |V.szakaszt (Az eliárás eredménye)
kérjÜk kitötteni)
Érték:14.000.000'Pénznem: HUF
ÁÍa nétkÚl x

ÁÍával
AÍa (%)

'

l|.2.2') Építésikoncesszió esetén az ellenszotgáltatás teírása:
Il.2.3.) Szotgáttatási koncesszió esetén az ellenszolgáttatás leírása:

Il|. SZAKASZ:

ELJÁRÁs

Il|.1) Az etiárás Íajlája
Il|.1.1) Az

eljárás Íaitája

KlasszikUs ajántatkérők
Közszolgáttató

aiánlatkérők

A Kbt. 123. $.a szerinti, szabadon kiatakított etiárás

A Kbt. 123. s.a szerinti, szabadon kiatakított etiárás

A Kbt. 121. S (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részébenmeghatározott szabályok alap|án

leÍolytatott e|]árás az alábbiak szerint:
A Kbt. 121. 5 (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabátyok alapján

teÍolytatott etiárás az alábbiak szer|nt:
Nyítl

Meghívásos
Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételéVel indUló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nétkÜli tárgyalásos

Keretmegáltapodásos,

az etjárás első részébennyílt

Keretmegállapodásos,

az eliárás első részébenmeghívásos

Keretmegállapodásos,

az el|árás etső részében hirdetménnyel indUtó tárgyatásos

Keretmegáttapodásos, az eljárás etső részébenhirdetmény nélkÜti tárgyalásos
Nyílt

Meghívásos
Etóminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyatásos
HírdetményközzététetéVel induló tárgyatásos
Hirdetmény nélkÜli tárgyatásos
Keretmegá[lapodásos, az eljárás etső részébennyílt
Keretmegáttapodásos, az eljárás etső részébenmeghívásos
Keretmegállapodásos,

az etjárás etső részébenhirdetménnyel induló tárgyatásos

Keretmegáltapodásos,

az etjárás első részébenhirdetmény nélkÜti tárgyatásos

|||.

1.1.2.) A hirdetmény nétkÜtítárgyatásos etiárás, vatamint a gyorsított eljárás atkalmazásának

indokolása: (adon esetben)

:

A Kbt. 122.s [7} bekezdós a} pontja.
|||.2)

Énéketésiszempontok

|||.2'1) Értéketésiszempontok (csak a megÍeletőt
x A

jelölje meg)

legalacsonyabb összegű etlenszotgáltatás

VAGY (adott esetben a Kbt. 123. s-a szerinti etjárásban)

Az összességében legetőnyösebb

a'ántat a következő részszempontok alapján

Szempont

SÚlyszám

VAGY
Egyéb:
I||.2'2) ElektronikUs

árlejtésre Vonalkozó inÍormációk

E[ektronikUs árleilést atkatmaztak nem
||l.3)

Adminisztratív inÍormációk

|||'3.1) Az
t.3.2)

ajánlatkérő

áI|a|,

az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor kerÜlt korábbi
közzétételre a HL.ben nem
(|gen válasz esetén töttse ki a megíelelő
rovatokat]

Etőzetes táiékoztató Fethasznátói oldalon közzétett
hirdetménv
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
/S A hirdetmény közzétételének dátuma: (évlhólnap)
Ajánlati/részvéteti Íethívás oinamikUs beszerzési rendszerben
hasznátt egyszerűsített
hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
/S A hirdetmény közzététetének dátuma: (év
/hő / nap.|
E9yéb korábbi kÖzzététet (adott esetbenl
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

/s

-

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év
/hő/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
-

/s

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év
/hő/napJ

*

ilt.3.31

Az adott szerződésre Vonatkozóan sor került korábbi kÖz'étételre
a KÉ.ben nem
(|gen válasz esetén töltse ki a megÍelelő
rovatoka|)

Előzetes táiékoztató Felhasználói otdalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzésí Értesítőben: (KÉ.számlévszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év
/hő/napJ

/

Etjárást me9indító, iltetve meghirdelő Íelhívás Dinamikus
beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: (KÉ-szám/évszám)
/
A hirdetmény közzétételénekdátuma: (évlhólnap}

Egyéb korábbi közzététet (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: (KÉ-szám|évszám|
/
A hirdetmény közzétételének dátuma: [évlhólnap)

--

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: (KÉ-szám/évszám)
/
A hirdetmény közzétételének dátuma: (évlhólnap)

szakasz: Az ELJÁRÁS EREoMÉNYE
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés:
,,,,Tudásdepó-Expressz,, . A ktinyvtári hálózal
|ormális és inÍormális képzésiszerepének erősítóse az
élethosszig tartó lanUlás érdekében,,
tárgyÚ p.ojekr keretében adatbázis Íejlesztés.
lV.

lV.1) Az eljárás (részajántat-téteti leherőség esetén
az adott rész vonatkozásábanJ eredményes

volt:
ig

en

etiárás (résza|ántat.té|eti lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában)
eredményteten, illetve szerződéskötésre nem kerÜlt sor,
ennek indoka:
|V

'2) Ha az

IV.3)

Aiánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3

Elektronikus Úton beérkezett aiántatok száma: 0
|V.4) A szerződéskötés időpontia: 2oI3/o5/27 (év /hó|nap)
aiánlaltevő neve és címe
Hivatatos név: Ex-Lh számításlechnikai és Kereskedslmi Kft'
Postai cím: Rákóczi úl 30.
|V.5) A nyertes

Város/Közsé9: BUdapest
Postai irányítószám: 1074
0rszág: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:

lnternetcím (URL]:
(csak számokkal)
lV.6) A szerződés értékérevonatkozó inÍormációk
A szerződés eredetile9 becsÜtt összértéke (adott esetben)

Érték:14.000'000'- Fl Pénznem: HUF
ÁÍa nélkÜt x
Afávat
(%)

,

^ta
A szerződés végleges összértéke

Érték:14'000.000.. Fl Pénznem: Hu!
Áfa nétkÜl x
Áfávat
itta 9.)

,

és
a Íigyelembe Vett legalacsonyabb etlenszo19áttatást

tartalmazó ajántat 14.000.000.. Ft /

ésalegmagasabbetlenszolgáttatásttartalmazóajántat:15.680.0Í]0.-FtPénznem:HUF
Áfa nétkÜt x
AÍávat
AÍa [%)

'

Éves vagy havi értékesetén: [adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
|V'7) Atváttatkozásra vonatkozó inÍormációk

Valószínűsíthetó atváttatkozók igénybevétele a szerződéshez: nem

(lgen válasz esetén, csak számokkat) Jetötie meg a szerződés alvállatkozók, illetve harmadik
(részét):
szemétyek igénybevétetévettÖrténő tet|esítésénekértékétvagy arányát

Érú*áÍa nélkÜt: (arab számmat) Pénznem:
arány (rész): ,

(%)

Nem ismert
(ha ismert)
Az alvállalkozásba adandó érték/arány röVid meghatározása:

aiánlanevő kis. és középváltalkozásokró
szerinti minősítése
|V.8) A nyertes
x mikro

l, ÍejtődésÜk támogatásárót

szóló törVény

vá[lalkozás

kisvállalkozás
középvá

tta

tkozás

egyéb

legkedvezőbb aiánlatot tevó neve és címe, valaminl az
elIenszotgáltatás összege (adott esetben)
|V.9) A nyertes aiánlatot köVető
Név:

Cím:

Ettenszotgáttatás ósszege (csak számokkat):
Érték:Pénznem:
Áfa nétkÜt

ÁÍával

Í*aÍz),
|v.t0) Az aiántattevók neve és címe [ország is): (adott esetben)

€x.Lh Ktt" (név) 1074 BudapesÍ, Rákóczi Út 30. (eím)
14agyarország (székhety szerinti orszá9)

Power Consult KÍt. (név) 1037 Budapest, solymárvölgyi Út 94' (cím)
Magyarország (székhely szerinti orszá9)

Konema.a consulting Kít. (néV) 1074 3udapesl, Rákóczi út 30' (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

-.------(E pontbót az aiánlattevők számátót ÍÜggően több
haszná lan dó).....
rv.11)
A szerződést olyan ajánlattevőVel kötötték meg, aki többváttozatÚ

ajánlatot tett nem

|v.12) Vott érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan a[acsony volt

nem

--...--.......

(Ez a szakasz szÜkség szerint több pétdányban is hasznátható. Részaiántat-téteti

lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajántati kör tekintetében, kÜtön.kÜtön

ltiltendő

ki.t------------------

v. szakasz: kiegészítő iníormációk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó inÍormációk
A szerzódés európai uniós alapokbót Íinanszírozott proiekttel és/vagy programmal kapcsotatos

ig

en

(|gen

válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re éslvagy program(ok)ra:

TÁMoP-3'2.4.A.1
V.2J További

1

/7

-2or?.0035

információk (adon esetben)

V.2.1) A hirdetmény nétkÜti tárgyalásos etiárás esetén az el|árást me9indító Íethívás

megkÜtdésének, illetőleg a KÖzbeszerzési Döntőbizottság tá|ékoztatásának napja:
DátUm: 2013l03/ZE (év lhő/nap)

v.?.2) Az etiárás során Íigyelembe vett környezetVédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerÜltek meghatározásra:

szerződéses f eltétetként
bírálati részszempontként/atszempontként
a műszaki

leírás részeként

az atkatmassági Íettétetekkörében kÖrnyezetvédelm i intézkedésekatkatmazásának

előírásávat

[építésiberuházás és szotgáltatás megrendelés esetén)
az aIkalmasságifeltételek körében környezetvédetmi vezetési rendszereknek vató megÍetelés

igazolásával
V.2.3) Az eljárás során Íigyelembe vetl

szociális szempontok (adott esetben)

Az e[járásban szociális szempontok kerÜltek meghatározásra:

szerződéses Íeltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki

leírás részeként

atkalmassági Íettétetként
véden Íoglatkoztatók számára íenntartott közbeszerzés Útián
V.2.4) Egyéb inÍormác iók:
v.3)
E hirdetmény íeladásának időpontja:

2o13/06/04

(éu lhő|nap)

A. metléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik aiántatkérő címei, amety nevében az aiánlatkérő a beszerzést végzi
H

ivatalos néV:

Postai cím:
Város/Közsé9:
Postai irányítószám:
0rszág:
(Ez a metléktet szÜkség szerint több pétdányban is hasznátható)-

