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I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Állami Autópálya Kezelő Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert):
Postai cím: Váci út 45/B.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Logisztikai Osztály V. emelet Simák Petra 514. szoba (Postacím:
1380 Budapest, Pf: 1170.)
Telefon: +36 14368243
E-mail: simak.petra@autopalya.hu
Fax: +36 14368370
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.autopalya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus
beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell
benyújtani
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint
regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): autópálya üzemeltetés és fenntartás
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további
információkat az A. mellékletben adhat meg)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Jármű alkatrészek beszerzése/2012
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy
szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által
meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés x
x Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
A teljesítés helye valamennyi részajánlat esetén:
11. sz. Apm. Bicske (2061 Bicske, Pf.: 6.) M1 39 km
12. sz. Apm. Komárom (2901 Komárom, Pf.: 2.) M1 85 km
13. sz. Apm. Gödöllő (2100 Gödöllő, Haraszti u. 2.) M3 27 km
14. sz. Apm. Martonvásár (2462 Martonvásár, Zrínyi út 30.) M7 30 km
15. sz. Apm. Balatonvilágos (8171 Balatonvilágos, Pf.: 7.) M7 90 km
16. sz. Apm. Lébény (9155 Lébény, Autópálya csomópont) M1 142 km
17. sz. Apm. Szigetszentmiklós (2310 Szigetszentmiklós, Csepeli u. 16.) M0
18,5 km
18. sz. Apm. Kál (3350 Kál, Erdőteleki u. 1/A.) M3 103 km
19. sz. Apm. Emőd (3432 Emőd, Karolai út 50. ) M30 6 km

20. sz. Apm. Fonyód (8640 Fonyód Pf. 45) M7 150,2 km
21. sz. Apm. Hajdúnánás (4080 Hajdúnánás, Tiszavasvári út. 248/32 hrsz.)
M3 203 km
22. sz. Apm. Hajdúböszörmény (4220 Hajdúböszörmény, Külső-Újvárosi út
0327/45. hrsz.) M35 24,3 km
23. sz. Apm. Eszteregnye (8882 Eszteregnye, Celinkai út 1.) M7 219 km
24. sz. Apm. Dunakeszi (2120 Dunakeszi, 0109/61 hrsz.) M0 72,7 km
25. sz. Apm. Makó (6728 Szeged, Dorozsmai u. 56.) M43
26. sz. Ófehértó (2012.- 4. negyedévtől) M3 253,8 km
Amennyiben a szerződés időtartama alatt változnak, bővülnek a telephelyek
Ajánlattevő feladata a változásnak, bővülésnek megfelelően a telephelyek
alkatrész ellátásának biztosítása.
NUTS-kód HU1, HU2, HU3
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre
(DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama
meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és
gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Az alábbi járművekhez tartozó járműalkatrészek leszállítása eseti
megrendelések alapján az ajánlatkérő autópálya mérnökségeire:
1. rész: 3,5T alatti gépjárművek
Citroen (Nemo, Berlingo, Jumper);
Peugeot (207, Partner, Boxer);
Renault (Clio, Kangoo, Trafic, Master);
Opel Campo; Volkswagen Transporter T4 típusok.
2. rész: 3,5T feletti tehergépjárművek
Renault (Midlum, Premium, Kerax típusok).
3. rész: Munka-, emelőgépek
Mercedes Benz (Unimog);
Homlokrakodók; Targoncák;

Egytengelyes kaszálógépek (Reform, Agria gyártmányok);
Kéttengelyes kaszálógépek (Rasant, AEBI, Antonio Carraro gyártmányok);
Egytengelyes könnyű utánfutók;
Kéttengelyes pótkocsik (nehéz pótkocsi)
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34330000-9

További
tárgyak:
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: igen
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
egy részre x egy vagy több részre valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve,
adott esetben)
A szerződés keretösszege
- az 1. részajánlat esetén nettó 40.000.000,- Ft
- a 2. részajánlat esetén: nettó 20.000.000,- Ft
- a 3. részajánlat esetén: nettó 25.000.000,- Ft
A megadott keretösszeg a legmagasabb mennyiség, amelytől való eltérés
lehetőségét ajánlatkérő részajánlatonként – (mínusz) 50 %-ban határozza
meg.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló
meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett
ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 36 vagy napban: (a szerződés megkötésétől
számítva)

vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Meghiúsulási kötbér: a szerződéses nettó keretösszeg 15 %-a a szerződés
Ajánlatkérő által azonnali hatályú felmondása esetén.
Késedelmi kötbér: Ha Szállító nem teljesít a szerződésben meghatározott
kötbérterhes határidőre, akkor Megrendelő késedelmi kötbér fizetésére
kötelezheti Szállítót. A késedelmi kötbér összege a késedelmesen teljesített
esetei megrendelés ellenértékének 2 %-a a késedelem minden naptári
napján, amely eltelik az elmulasztott teljesítési határidő és az alkatrészek
tényleges leszállítása között. A késedelmi kötbér maximális összege az
érintett eseti megrendelés nettó ellenértékének 20%-a.
Hibás teljesítési kötbér: az előírásoknak nem megfelelő teljesítés esetén
Szállító a hiba kijavításáig terjedő időre a késedelmi kötbérrel egyező mértékű
hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, amennyiben határidőben (2
munkanap) nem gondoskodik a hibás alkatrész kicseréléséről.
A hibás teljesítési kötbér maximális összege az érintett eseti megrendelés
nettó ellenértékének 20%-a.
Jogszabályokban előírt szavatosság.
Jótállás: Szállítónak legalább 12 hónap teljes körű jótállást kell vállalnia a
leszállított alkatrészekre.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az egyes eseti megrendelések igazolt
teljesítését követően benyújtott számla ellenértékét Ajánlatkérő a számla
kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 130. §
(1)-(6) bekezdéseiben meghatározott feltételek mellett fizeti meg.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevők által gazdasági társaság,
illetve jogi személy létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok
(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre
vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésében
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Nem lehet ajánlattevő olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró
okok hatálya alatt áll.

Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 2-10. §-ai szerint kell
igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdéseinek hatálya alá az
alábbiak szerint:
• A Kbt. 56. § (1) bekezdés, a), b), c), d), e), ga) gb), ka) és kb) pontjában
foglalt kizáró okok hiányát ajánlatkérő ellenőrzi elektronikus nyilvántartások
alapján. A Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontja esetében amennyiben a
gazdasági szereplő a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel,
az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes
adóigazolást szükséges csatolni a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. §
szerinti tartalommal.
• A Kbt. 56. § (1) bekezdés j) pontjára vonatkozóan a kizáró ok
megvalósulását ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során;
• A Kbt. 56. § (1) bekezdés f) és i) pontjában foglalt kizáró okok fenn nem
állásának tanúsítására az ajánlathoz ajánlattevőnek csatolnia kell közjegyző
vagy gazdasági, szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatát.
• Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 56. § (1) bekedés k) pont kc)
alpontjában foglaltakról a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib)
alpontjában foglalt tartalommal.
• A Kbt. 56. § (2) bekezdésére vonatkozóan ajánlattevőnek nyilatkozatát
csatolnia a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § j) pontjában foglalt
tartalommal.
Amennyiben ajánlattevő a 2006. évi V. törvény értelmében nem
minősül cégnek, vagy amennyiben az adott szervezet tevékenységének
felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, ajánlatához
csatolnia kell közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által
hitelesített nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés b) pontjára vonatkozóan.
Természetes személy/magánszemély ajánlattevő a Kbt. 56. § (1) bekezdés
c) és h) pontjában foglalt kizáró ok hiányát hatósági erkölcsi bizonyítvány
csatolásával igazolja.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok fenn nem
álltát a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a szerint kell igazolniuk.
Az ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni – a Kbt. 58. § (3) bekezdése
szerint – arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56.
§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az
általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik
a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
P/1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 14. § (1) c) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell az előző
három évi (2009., 2010. és 2011.), a közbeszerzés tárgyával egyező
(jármű alkatrészek forgalmazása/szállítása) nettó árbevételéről szóló
nyilatkozatát éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
P/1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az előző három évben
(2009., 2010. és 2011.) nem rendelkezik
- az 1. részajánlat esetén legalább 30 M Ft,
- a 2. és a 3. részajánlat esetén legalább részajánlatonként 15 M Ft,
a közbeszerzés tárgyából (járműalkatrészek forgalmazása/szállítása)
származó nettó árbevétellel. Több részajánlatra történő ajánlattétel esetén az
érintett legmagasabb alkalmassági követelménynek kell megfelelni.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a
közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve amely követelmények
kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha
közülük egy felel meg.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek. az ajánlattevők
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Kapacitás-szervezet igénybevétele esetén ajánlattevő a Kbt. 55. § (5)
bekezdése és a (6) bekezdés a), illetve c) pontja figyelembevételével köteles
eljárni.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
M/1) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatához csatolni
kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) a) pontja alapján az
ajánlati felhívás feladását megelőző három év legjelentősebb közbeszerzés
tárgyával (járműalkatrészek forgalmazása/szállítása) egyező szállításainak
ismertetéséről szóló nyilatkozatát, amely tartalmazza legalább az alábbi
adatokat:
- teljesítés ideje (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági
követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen),
- szerződést kötő másik fél,
- a szállítás tárgya (olyan részletességgel, hogy a közbeszerzés tárgyával
való egyezősége megállapítható legyen)
- az ellenszolgáltatás összege,
- továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak megfelelően
történt-e.
Ajánlattevőnek az M/1. pont szerinti műszaki, szakmai alkalmasságot a
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1)-(2) bekezdésében foglalt módon
kell igazolni.
Amennyiben a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-ban meghatározott
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági
szereplő megfelel az adott alkalmassági követelményeknek, a minősített
ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékében való szereplés
tényét – illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett
gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedés helye szerinti, az elismert

ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti
igazolást - is köteles ajánlatkérő elfogadni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az
ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben összesen
- az 1. rész tekintetében: legalább nettó 30 M Ft értékű, a beszerzés
tárgyával megegyező gyártmányhoz tartozó, 3,5t alatti járművek
alkatrészeinek szállítására, forgalmazására,
- a 2. rész tekintetében: legalább nettó 15 M Ft értékű, a beszerzés tárgyával
megegyező gyártmányhoz tartozó 3,5t felett járművek alkatrészeinek
szállítására, forgalmazására,
- a 3. rész tekintetében: legalább nettó 15 M Ft értékű, rakodógépek,
targoncák, mezőgazdasági egy és kéttengelyes gépek alkatrészei, és/
vagy szűrők (motor és hidraulika, üzemanyag, levegő szűrők) szállítására,
forgalmazására
vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.
Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek. az ajánlattevők
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Kapacitás-szervezet igénybevétele esetén ajánlattevő a Kbt. 55. § (5)
bekezdése és a (6) bekezdés a) és b) pontja figyelembevételével köteles
eljárni.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében
történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő
hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos
eljárás egyes típusai esetében)

(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a
VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással
vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági
sorrendben kell megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi
felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
Szempont
Súlyszám
egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)

45

listaárból adott kedvezmény (%)

50

kiszállítás vállalt határideje
5
(munkanap)
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni igen
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus
árlejtésről:
Ajánlatkérő a Kbt. 72. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján az
ajánlatoknak a Kbt. 63. § (4) bekezdése szerinti értékelését követően
elektronikus árlejtést kíván lefolytatni az egyösszegű ajánlati ár
vonatkozásában az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
Az elektronikus árlejtés szabályainak részletes ismertetésére a
Dokumentációban, és a 257/2007. (X. 4.) Kormányrendelet 19. § (3)
bekezdése szerinti értesítésben kerül sor.
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: igen
(igen válasz esetén)
Előzetes tájékoztató x Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2012 /S 20 - 032451 2012/01/31
(nap/hónap/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének
feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2012/08/07 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 25400 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fizetés feltételei és módja: Az összeget (nettó 20.000 Ft+
Áfa) az Állami Autópálya Kezelő Zrt. K&H Bank Zrt.-nél vezetett
10402142-49555557-57541131 számú számlájára kell „Jármű alkatrészek
beszerzése/2012” megjelöléssel átutalni. Ajánlatkérő a számlát levélben küldi
meg. A Dokumentáció egy példányának megvásárlása az eljárásban való
részvétel feltétele (a dokumentációt ajánlatonként egy ajánlattevőnek, vagy az
ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia).
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2012/08/07 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha
ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a
részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától
számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2012/08/07 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
(adott esetben) Hely: Budapest, Váci út 45/B, V. emeleti hivatalos
tárgyalóhelyisége
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási
eljárásról:
Kbt. 62 § (2) bekezdésben meghatározott személyek.
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
1. Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről Ajánlatkérő a
Kbt. 77. § (1) bekezdés szerint, az erről hozott döntést követően a lehető
leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül, az ajánlati kötöttség
lejárta előtt, az írásbeli összegezés egyidejű megküldésével tájékoztatja az
ajánlattevőket.
2. A szerződés megkötésére a Kbt. 124. § (6) bekezdése alapján az
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldésének napját
követő tizenegyedik napon, amennyiben ez nem munkanap, a következő
munkanapon 10:00 órakor kerül sor.
3. A Dokumentációt ajánlatonként egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia. Ajánlatkérő a
dokumentációt e-mailen bocsátja az ajánlattevők rendelkezésre – a kérelem
kézhezvételétől számított két munkanapon belül, de legkésőbb az ajánlattételi
határidő lejártáig. A dokumentáció igénylésére vonatkozó megkeresésnek
tartalmaznia kell az igénylő nevét, székhelyét, a kapcsolattartó nevét,
telefonszámát, faxszámát, e-mail címét, továbbá a dokumentáció
ellenértékének megfizetését igazoló okmányt.
4. Az ajánlat nyelve magyar. Minden csatolandó dokumentumot magyar
nyelven, idegen nyelvű anyagok esetén az ajánlattevő általi felelős magyar
fordítással kell elkészíteni, illetve csatolni. A joghatás kiváltására csak a
magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok, dokumentumok stb. alkalmasak.
Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel idegen vagy részben idegen nyelvű
okiratokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat stb. nem fogad el. Abban az
esetben, amennyiben a nyilatkozat, okirat, dokumentum stb. egészben vagy
részben nem magyar nyelven kiállított, az ajánlattevő által készített vagy
készíttetett fordítást kell csatolni közvetlenül a nyilatkozat, okirat, dokumentum
stb. után, melynek szöveghűségét cégszerű aláírással vagy a meghatalmazott
személy(ek) aláírásával kell igazolni.
5. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevőnek
az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet, és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
6. Az ajánlat a Kbt. 71. § (2) bekezdés b) pontja szerint az összességében
legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja alapján kerül elbírálásra. Az
eljárás nyertese az az Ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az ajánlattételi
felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján
az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja szerint a
legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont. Az a módszer, amellyel
ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: egyszerű matematikai
arányosítás valamennyi részszempont vonatkozásában, a dokumentációban
foglalt képlet szerint.
•

7. Az ajánlatkérő Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján tájékoztatja az
ajánlattevőket, hogy az eljárás nyertesének visszalépése esetén
– amennyiben második legkedvezőbb ajánlattevőt is megjelöli az
összegezésben ajánlatkérő – a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel köti meg a szerződést. Az ajánlatok elbírálásáról szóló
írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától
a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő
ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik.
8. A Kbt. 40. § (1) bekezdése szerint ajánlattevő köteles ajánlatában
megjelölni a közbeszerzésének azt a részét, amelynek teljesítéséhez
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek
tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a
százalékos arányát amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre
fognak működni.
9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 60. § (3) bekezdésre
vonatkozó kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan.
10. Ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint nyilatkoznia kell arról,
hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
11. Az ajánlathoz ajánlattevőnek mellékelni kell az ajánlatot aláíró
személy aláírási címpéldányát (aláírás-mintáját). Amennyiben az ajánlatot
nem a cégkivonatban szereplő, cégjegyzésre jogosult képviselő írja
alá, úgy az aláírásra vonatkozó meghatalmazást is csatolni kell (melyet
meghatalmazottnak is alá kell írnia). Amennyiben az ajánlattevő letelepedése
szerinti országban címpéldány, vagy aláírás-minta nem kerül kibocsátásra,
úgy erről ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell (ez esetben az
aláírás-minta/aláírási címpéldány megléte, vagy hiánya nem kerül
vizsgálatra).
12. Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az
alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet által készített dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó
szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek
aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
13. Műszaki feltételek:
• Kizárólag, tanúsítvánnyal, biztonságtechnikai adatlappal, H-engedéllyel,
OE minősítési igazolással, rendelkező alkatrészek szállíthatók, valamint ha a
megajánlott alkatrész felújított, és szükséges, akkor a rá vonatkozó vizsgálati
jegyzőkönyvet is csatolni kell (például: fékmunkahenger felújítást követően,
stb). A vonatkozó iratot az adott alkatrész első szállításakor, magyar nyelven
le kell szállítani minden Mérnökségre, valamint digitális formában Központ
Gépészeti és Energetikai osztályának..
A dokumentumok folyamatos frissítéséről ajánlattevőnek kell gondoskodnia,
ha azokban változás történik, illetve újabb termékekkel bővül a kínálati paletta.
• Amennyiben a leszállítandó terméken, termékeken a feltüntetett jelzések
szerint veszélyesnek minősülnek, akkor az ajánlattevőnek a termék

kezeléséhez szükséges tájékoztató anyagokat, okiratokat ajánlatkérő
számára, Mérnökségenként biztosítania kell.
• A műszaki átadás során Ajánlatkérő ellenőrzi a szállított termékek
hiánytalanságát, és az előírt feltételeknek való megfelelőségét.
• Amennyiben az eseti megrendelésekben megrendelt
alkatrésszel/alkatrészekkel szemben Ajánlatkérőnek bármilyen minőségi
kifogása támad az átvételt követően:
• – a beépítés előtti esetben, Ajánlattevőnek kötelessége azt azonnali
hatállyal, de legkésőbb két munkanapon belül cserélnie;
• a beépítést követően egy éven belül, Ajánlattevőnek kötelessége azt
vitatástól függetlenül, azonnali hatállyal cserélni (maximum két munkanap),
valamint a minőségi hibás alkatrész miatt bekövetkezett károk - további
alkatrészek tönkremenetele -, megtérítése.
14. Az ajánlatokat 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat) a Kbt. 61. § (1)
bekezdésében, meghatározott formai követelményeknek megfelelően
köteles benyújtani ajánlattevő. Ajánlatkérő továbbá előírja az ajánlat
bármilyen összefűzését, amely kizárja az ajánlat roncsolás-mentesen történő
szétbontását, és biztosítja annak könnyű
lapozhatóságát.
15. Az ajánlatot lapozhatóan össze kell fűzni, és oldalszámozással kell
ellátni, úgy hogy az eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres
oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de
lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől
kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is
elfogad. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti,
ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása
érdekében szükséges.
16. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján
az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
17. Az ajánlat benyújtható közvetlenül vagy postai úton. Postán történő
megküldés esetén az ajánlatokat a I.1. pont szerint postafiókra kell címezni
(ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a H-1134 Budapest, Váci út
45/B. számra küldött postai küldeményeket átirányítja az I.1. pont szerinti
postafiókcímre, ami a küldemények kézbesítésének több napos késedelmét
eredményezheti, melyből fakadó kockázatokat ajánlattevő viseli). Közvetlen
benyújtás esetén az ajánlatot a 1. pont szerinti kapcsolattartási címen kell
benyújtani. A csomagolásra minden esetben javasoljuk ráírni az ajánlattevő
nevét, címét, az eljárás megnevezését, valamint hogy „2012.08.07.
10:00 óra előtt nem felbontandó”, illetve a címzetthez: Logisztikai Osztály
(Közbeszerzés), V. emelet 514. szoba. A hiányos vagy hibás felirattal,
címzéssel ellátott küldemények elirányításáért, idő előtti felbontásáért,
ajánlatkérő felelősséget nem vállalt. A postán vagy futárszolgálattal feladott
küldemények kockázatát ajánlattevő viseli. Az ajánlat elkészítésének költségét
az ajánlattevő köteles viselni.
18. Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint az összes ajánlattevő számára azonos
feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

19. Ajánlatkérő a 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 20. § (4) bek. szerint
felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a III.2.2. P/1., és a III.2.3. M/1. pont
szerint az alkalmasság feltételeit és igazolását a 310/2011 (XII.23) Korm.
rendelet 18. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban állapítja meg.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség
esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos
információ:
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2012/07/05 (nap/hónap/év)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető
be
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:

Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok
beszerezhetők
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést
végzi
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható)…..
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés: Jármű alkatrészek beszerzése/2012 1. részajánlat
1) Rövid meghatározás:

1. rész: 3,5T alatti gépjárművek
Citroen (Nemo, Berlingo, Jumper);
Peugeot (207, Partner, Boxer);
Renault (Clio, Kangoo, Trafic, Master);
Opel Campo; Volkswagen Transporter T4 típusok.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34330000-9

További
tárgyak:
3) Mennyiség:
A szerződés keretösszege nettó 40.000.000.- Ft.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző
időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 36 vagy napban: (a szerződés megkötésétől
számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell
használni) ---------------B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 2 Elnevezés: Jármű alkatrészek beszerzése/2012 2. részajánlat
1) Rövid meghatározás:
Az alábbi gépjárművekhez tartozó járműalkatrészek leszállítása eseti
megrendelések alapján az ajánlatkérő autópálya mérnökségeire:
2rész: 3,5T feletti tehergépjárművek
Renault (Midlum, Premium, Kerax típusok).
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34330000-9

További
tárgyak:
3) Mennyiség:
A szerződés keretösszege nettó 20.000.000.- Ft.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző
időpontok feltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónapban: 36 vagy napban: (a szerződés megkötésétől
számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell
használni) ---------------B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 3 Elnevezés: Jármű alkatrészek beszerzése/2012 3. részajánlat
1) Rövid meghatározás:
Az alábbi gépjárművekhez tartozó járműalkatrészek leszállítása eseti
megrendelések alapján az ajánlatkérő autópálya mérnökségeire:
3. rész: Munka-, emelőgépek
Mercedes Benz (Unimog);
Homlokrakodók; Targoncák;
Egytengelyes kaszálógépek (Reform, Agria gyártmányok);
Kéttengelyes kaszálógépek (Rasant, AEBI, Antonio Carraro gyártmányok);
Egytengelyes könnyű utánfutók;
Kéttengelyes pótkocsik (nehézpót)
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34330000-9

További
tárgyak:
3) Mennyiség:
A szerződés keretösszege nettó 25.000.000.- Ft.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző
időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 36 vagy napban: (a szerződés megkötésétől
számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell
használni) ---------------C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy

1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett
szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai
küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési
szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel
összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati
és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló
szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20

Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett
szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával,
vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki
tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek
vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz
segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások.
Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg,
vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött,
pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha
annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az
ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével,
fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a
műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.

