Iktatószám: MKE/1159-3/2022
Ügyintéző:
Telefonszám:
Ügyszám:
Tárgy:

Harmat Zita
+36 30 158 6332
MKE/1159/2022
Kiegészítő tájékoztatás és
módosított árajánlatkérés

Tisztelt Címzett!
Tájékoztatom, hogy a Magyar Képzőművészeti Egyetem MKE/1159/2022 számú „Külföldi
könyvbeszerzés 2022. II. félév” tárgyú beszerzési eljárása keretében ajánlattevői kérdések
érkeztek, melyekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:
1. kérdés:
„A beszerzési időről
Adunk néhány példát, amely mutatja, hogy rövid határidővel nem lehet vállalni a beszerzési
igény egy részét.
Csak rendelésre kapható, azaz rövid határidővel biztosan nem:
documenta fifteen Handbook
9783775752824
Még nem jelent meg, várhatóan idén nem is fog:
Handbook of Museum Textiles,
Volume 1: Conservatio n and 9781119791706
Cultural Research
A fentieknél is nagyobb gondot jelent, hogy a 4 héten belüli beszerzés mint feltétel a
könyvpiaci sajátosságok miatt felelősséggel akkor sem vállalható, ha adott könyv a kiadónál
raktáron van. A Brexit óta különböző okokból (kiadói és szállítói munkaerőhiány, vámkezelési
nehézségek), továbbá a háborús nehézségek, a sofőrhiány és az esetleges üzemanyaghiány
miatt, valamint a COVID miatt a beszerzési idők gyakrabban hosszabbak, mint korábban.
Megalapozott szakmai véleményünk az, hogy a 4 hetes határidőt egyetlen szállító sem tudja
tartani a könyvek legalább 60-70%-ánál. Az ajánlat megadásának időpontjában megadott
állapotok is változhatnak a 30 napos kötöttség alatt, tehát elképzelhető, hogy kaphatónak
jelzett kiadvány időlegesen vagy véglegesen elfogy a megrendelésig.
Javaslatunk, amely a mostani közbeszerzési és beszerzési általános gyakorlatra alapul: 45
nap az EU-n belüli beszerzések és 60 nap az EU-n kívüli beszerzések esetében, tehát azonnal
kapható kiadványoknál, és nyilván ennél hosszabb idő is lehetséges, ha a beszerzés
nehézségbe ütközik, adott kiadvány nem kapható azonnal. Ha ezen nem változtatnak,
jóhiszemű szállító nem fog ajánlatot beadni, mert a könyvek nagy része esetén kötbérigény
lépne fel. Maga a kötbér intézménye is megkérdőjelezhető jelen körülmények közt.
Kérdésünk, hogy a fenteken változtatnak-e indoklásunkat figyelembe véve, azaz kapható
kiadványok esetében biztosítanak-e 45 napos beszerzési lehetőséget az EU-ból valamint 60
napos beszerzési lehetőséget az EU-n kívül jövő áruk esetében.”

1. válasz:
Az MKE/1159/2022 számú beszerzési eljárás keretében 2022. augusztus 8. napján megküldött
MKE/1159-1/2022 iktatószámú felhívás ajánlattételre tárgyú megkeresés mellékletét képező
Ajánlatkérés „9. Szállítási határidő” pontja az alábbiak szerint módosításra került.
9. Szállítási határidő:
A megrendelés visszaigazolásától számított 2 hónapon belül azzal, hogy Megrendelő
előteljesítést elfogad.
2. kérdés:
„A részteljesítés és részszámlázás lehetőségéről
A fentiekből is következően a beszerzés egy része objektív okból el fog húzódni. Így mind a
megrendelő, mind a szállító érdeke az, hogy részteljesítések és részszámlázok legyenek, hiszen
e nélkül a köbyvek jelentős része várakozna az átadásra más kiadványok be nem érkezése
miatt. Így megrendelő hosszú ideig nem jutna hozzá a kiadványokhoz, szállító pedig hosszan
várna a kifizetésre teljesíthető termékek esetében.
Megjegyzem, hogy áfaszabályok miatt az sem lehetséges, hogy részteljesítés történik, de
számlázás nem.
Kérdésünk, hogy a indoklásunkat figyelembe véve legalább 3 részteljesítést és részszámlázást
megengednek-e.”
2. válasz:
Ajánlatkérő a 2022. augusztus 8. napján megküldött MKE/1159-1/2022 iktatószámú felhívás
ajánlattételre tárgyú megkeresés mellékletét képező Ajánlatkérés „9. Szállítási határidő”
pontján kívül nem kíván változtatni az Ajánlatkérés feltételein, tehát a megrendelés
visszaigazolásától számított 2 hónapon belül várja el a megrendelt termékek szállítását
egyösszegű számla fizetési feltététel mellett.
Tájékoztatom, hogy az MKE/1159-1/2022 iktatószámú árajánlatkérés további feltételei
változatlan formában érvényben maradnak.
Kérem, hogy az ajánlattétel során a fenti módosításra szíveskedjen figyelemmel lenni.
Budapest, 2022. augusztus „
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