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I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK00149
Postai cím: Váci út 45/B.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Kulcsár Szilárd; H-1134 Budapest, Váci út 45/B., Ügyviteli Igazgatóság, Beszerzési Iroda
(Közbeszerzés), V. emelet, 510. szoba (Postacím: 1380 Budapest, Pf: 1170.)
Telefon: +36 14368202
E-mail: Kulcsar.Szilard@nemzetiutdij.hu; kozbeszerzes@nemzetiutdij.hu
Fax: +36 14368370
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemzetiutdij.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
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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): Útdíj beszedési és – ellenőrzési feladatok ellátása
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:
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Vezetékes távközlés/2014.
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
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
x Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 5
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Magyarország
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):
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II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Szolgáltatási szerződés a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. részére vezetékes távközlési
szolgáltatások, alközpont üzemeltetési szolgáltatások nyújtása, bérelt vonali és internet
szolgáltatások nyújtása.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

64200000-8

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint
több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
egy részre 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)
1. Közcélú, helyhez kötött távbeszélő szolgáltatás biztosítása
Ajánlattevő feladata közcélú, helyhez kötött távbeszélő szolgáltatás biztosítása ajánlatkérő
telephelyein - szükség esetén hívószám hordozással. A telephelyek címet és a biztosítandó
szolgáltatások listáját az alábbi táblázat tartalmazza:
1134 Budapest, Váci út 45/B. 38 mellék kiszolgálása 6 db fax fővonal
1154 Budapest M3 12 km Szilas Pihenő 5 db fővonal
3350 Kál, Erdőteleki út 1/A. 4 db fővonal
2040 Budaörs, Garibaldi út 1. 1 db fővonal
2. Kék szám szolgáltatás
Ajánlattevő feladata „kék szám szolgáltatás” biztosítása ajánlatkérő 3360 Kál, Erdőtelki út 1/A. alatti
telephelyén, a +36 (40) 405-060 kapcsolási számmal – szükség esetén hívószám hordozással. A
telephelyen üzemelő kapcsolási szám: +36 (36) 587-500, amelyet jelenleg ISDN30 szolgáltatási
végponton keresztül vesz ajánlatkérő igénybe.
3. Telefonalközpont üzemeltetés szolgáltatás
Ajánlattevő feladata telefonközpont üzemeltetési szolgáltatás biztosítása ajánlatkérő részére, mely
szolgáltatás magában foglalja az alábbiakat:
- üzemeltetési és karbantartási feladatok;
- hibaelhárítási és változáskezelési feladatok;
- dokumentáció készítés és karbantartás.
Ajánlatkérő a lenti táblázatban jelölt telephelyein kívánja igénybe venni az ajánlattevő
szolgáltatásait:
1154 Budapest M3 12 km Szilas Pihenő
3350 Kál, Erdőteleki út 1/A.
Mosonmagyaróvár, M1 ap.158 km szelvény, bal oldal (zárt rendszer, belső kommunikáció)
4. Bérelt vonali szolgáltatások
Ajánlattevő feladata bérelt vonali szolgáltatások nyújtása ajánlatkérő részére a műszaki
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specifikációban részletezett vonalakra.
Az alábbi táblázat szerinti hálózati irányok biztosítása a műszaki specifikációban kerül
meghatározásra.
Szolgáltatási pontok Szolgáltatási pont interfész
1. A 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. Ethernet 10/100BaseT
B 2111 Szada, külterület Hrsz: 93/74. Ethernet 10/100BaseT
2. A 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. Ethernet 10/100BaseT
B 2040 Budaörs, Garibaldi u. 1. Ethernet 10/100BaseT
3. A 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. Ethernet 10/100BaseT
B 1094 Budapest, Balázs Béla utca 35. X.21
A táblázatban szereplő „A” helyszín tekintetében szolgáltatási végpont áthelyezési lehetőséget kell
ajánlattevőnek biztosítania. A lehetőség ki kell terjedjen az „A” helyszín esetleges változására, mely
során ajánlattevő a fenti táblázatban foglalt vonalak díjmentes áthelyezését (a szerződés
időtartama alatt egyszeri alkalommal) kell végrehajtsa ajánlatkérő által megnevezett budapesti
vagy 2111 Szada, külterület Hrsz: 93/74. helyszínre.
5. Internet szolgáltatás
Ajánlattevő feladata Internet szolgáltatás nyújtása ajánlatkérő részére a műszaki specifikációban
részletezett szolgáltatás átadási pontokon. A szolgáltatás helyszínei:
Szolgáltatási pontok Szolgáltatási pont interfész
1. 4220 Hajdúböszörmény, Külső-újvárosi út hrsz: 327/45 Ethernet 10/100BaseT
2. 4558 Ófehértó, Bátori út 65-67. (APM) Ethernet 10/100BaseT
3. 6050 Lajosmizse, M5 67 km jobb pihenő Külterület hrsz: 0347/6/A Ethernet 10/100BaseT
4. 2367 Újhartyán, Szalma u. 10. (Hrsz:684/A.) Ethernet 10/100BaseT
5. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. Ethernet 10/100BaseT
6. 2111 Szada, külterület Hrsz: 93/74. Ethernet 10/100BaseT
Az 5. sorban szereplő „A” helyszín tekintetében szolgáltatási végpont áthelyezési lehetőséget kell
ajánlattevőnek biztosítania. A lehetőség ki kell terjedjen az „A” helyszín esetleges változására, mely
során ajánlattevő a fenti táblázatban foglalt vonalak díjmentes áthelyezését (a szerződés
időtartama alatt egyszeri alkalommal) kell végrehajtsa Ajánlatkérő által megnevezett budapesti
vagy 2111 Szada, külterület Hrsz: 93/74. helyszínre.
(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 igen
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): 1 vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
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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)
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes rendelkezéseket az
ajánlattételi szakaszban kibocsátásra kerülő ajánlattételi dokumentáció részét képező
szerződéstervezet tartalmazza majd azzal, hogy az ajánlatkérő által meghatározott alábbi kötbér
mértékek az ajánlattételi szakaszban tárgyalási alapot képeznek.
A szerződést kötbérek biztosítják a szerződésben meghatározottak szerint az alábbi esetekben és
mértékben: késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér.
A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden napjára 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint. A
késedelmi kötbér maximuma 30 napi tétel, melyet követően az ajánlatkérő jogosult a szerződést
felmondani és a meghiúsulási kötbért alkalmazni.
Meghiúsulási kötbér, a szerződés Szolgáltatónak felróható meghiúsulása esetén 16.000.000,- Ft,
azaz tizenhatmillió forint egyszeri díj.
A hibás teljesítési kötbér mértéke a hiba elhárításának befejezésére rendelkezésre álló időt
követően, a tényleges hibaelhárítás befejezéséig eltelt idő minden megkezdett órájára 50.000 Ft,
azaz ötvenezer forint. A hibás teljesítési kötbér maximuma 12 órai tétel, melyet követően az
ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani és a meghiúsulási kötbért alkalmazni.
(Az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint.)
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A számla kibocsájtására szerződésszerű (hiba- és hiánymentes)
teljesítést követően van lehetőség. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos
fizetési határidő mellett a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény 36/A. §-a szerint történik. Az áfa megfizetésénél a mindenkori hatályos áfa-jogszabály
rendelkezései az irányadóak.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvétel esetében nem teszi lehetővé
gazdálkodó szervezet alapítását.
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
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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:
Kizáró okok:
A közbeszerzési eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (továbbiakban: jelentkező),
alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.
56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet jelentkező az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
Jelentkezőnek részvételi jelentkezésében (továbbiakban: jelentkezés) a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 2-10. § szerint kell igazolnia – figyelemmel a Kbt. 4. § 10. és 11. pontjára, hogy nem
tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdéseinek hatálya alá.
Jelentkező köteles jelentkezésében nyilatkozni – a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint – arról, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem
tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 56. § (2) bekezdésre vonatkozóan a kizáró ok fenn nem állását jelentkező a 310/2011.
(XII.23.) kormányrendelet 2. § j) pontja és 4. § g) pontja szerint köteles igazolni.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1 Jelentkező a 310/2011. (XII.23.) kormányrendelet 14. § (4) bekezdésére tekintettel
jelentkezésében csatolja a 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított három üzleti évből a közbeszerzés tárgyából [üzleti vezetékes
távközlési szolgáltatás biztosítása] származó – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatát, attól függően, hogy jelentkező mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Jelentkező fenti irat vonatkozásában – adott esetben – alkalmazhatja a hivatkozott
kormányrendelet 14. § (3) bekezdését.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az részvételre jelentkező, ha –
P/1 Jelentkező alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított három üzleti évből összesen nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyából [üzleti
vezetékes távközlési szolgáltatás biztosítása] legalább 30 millió Ft általános forgalmi adó nélkül
számított árbevétellel.
Az alkalmassági követelményeknek közös jelentkezők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 55. § (4)
bekezdése szerint.
Az alkalmassági követelményeknek jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 55. § (5) – (6) bekezdésében foglalt
rendelkezések szerint.
A benyújtott nyilatkozatoknak alkalmasnak kell lenniük a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
megállapítására.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
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M.1.:
Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben csatolnia kell a 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján a részvételi felhívás feladásától (felhívás VI.5. pontja)
visszafelé számított 3 év szerződésszerűen teljesített, a jelen közbeszerzés tárgya szerinti [üzleti
vezetékes távközlési szolgáltatás biztosítása] legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését
tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatát és adott esetben a referencia igazolást is.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban vagy igazolásban
legalább fel kell tüntetni
• a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont),
• a teljesítés helyét
• a szerződést kötő másik fél adatait (név, cím, kapcsolattartó),
• a szolgáltatás tárgyát,
• az ellenszolgáltatás nettó összegét,
• továbbá nyilatkozni kell, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.).
A referenciát a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1)-(2) bekezdés szerint kell igazolni.
M.2.:
Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben csatolnia kell a 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését,
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot,
akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint a bevonni kívánt szakemberektől az alábbi
dokumentumokat:
- iskolai végzettségét igazoló okirat egyszerű másolata,külföldi állampolgárságú szakember
esetében nyelvtudást igazoló okirat egyszerű másolata,
- szakmai önéletrajza,
- rendelkezésre állási nyilatkozata.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (5) - (6) bekezdései, valamint a
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdése. Közös Részvételre jelentkezők esetén
irányadó a Kbt. 55. § (4) bekezdésének rendelkezése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik legalább:
M.1.:
• a részvételi felhívás feladásától (felhívás VI.5. pontja) visszafelé számított 3 évben összesen,
legalább 3 darab, a közbeszerzés tárgyának [üzleti vezetékes távközlési szolgáltatás biztosítása]
megfelelő szerződésszerűen teljesített referenciával, amely szolgáltatások ellenértékének
egyenként el kell érniük a nettó 5.000.000 forintot.
M.2.: nem rendelkezik minimum 3 fő, bármilyen felsőfokú végzettséggel és legalább 5 éves szakmai
gyakorlattal, anyanyelvi szintű magyar nyelvtudással vagy felsőfokú magyar nyelvvizsgával
rendelkező szakemberrel, akik kiemelt ügyfélmenedzserként ellátják a Megrendelő kiszolgálásával
kapcsolatos feladatokat (kapcsolattartás, egyedi szerződések előkészítése és megkötése,
számlázással kapcsolatos ügyintézés)
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
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III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(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 igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
x Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai
esetében) nem
(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 nem
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
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
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Szempont

Súlyszám

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
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: nem
(igen válasz esetén)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (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: 2014/06/10 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/06/10 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és
tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: 2014/07/01 (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: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (nap/hónap/év) Időpont:
(adott esetben) Hely:
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben)
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

10

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) A részvételi jelentkezések bontására 2014.06.10. napján 11:00 órai kezdettel kerül sor.
Hely: 1134 Budapest, Váci út 45/B. V. emeleti tárgyaló
A bontáson csak az ajánlatkérő, a részvételre jelentkezők, az általuk meghívott személyek lehetnek
jelen.
2) A kiegészítő iratok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
A kiegészítő iratok átvehetők személyesen vagy meghatalmazott útján - munkanapokon hétfőtől –
csütörtökig 9:00-16:00, pénteken 9:00-12:00 óra között (részvételi határidő lejártának napján
9:00-11:00 óráig) az I.1. pontban megjelölt kapcsolattartási ponton. Az átvételkor az átvevőnek ki
kell töltenie egy átadás-átvételi igazolást, amelyben meg kell adni a cég megnevezését, székhelyét,
a kapcsolattartó nevét, telefonszámát, faxszámát és e-mail címét.
A kiegészítő iratok megküldése is kérhető. Ajánlatkérő a kiegészítő iratokat e-mailen bocsátja
jelentkező rendelkezésére a megküldésre irányuló kérelem kézhezvételétől számított két
munkanapon belül. A kiegészítő iratok igénylésére vonatkozó megkeresésnek tartalmaznia kell az
igénylő nevét, székhelyét, a kapcsolattartó nevét, telefonszámát, faxszámát és e-mail címét.
3) Ajánlatkérő a Kbt. 91. § (1) bekezdésének l) és m) pontjában foglaltakra hivatkozva a tárgyalás
menetét, szabályait és az első tárgyalás időpontját a Kbt. 91. § (1) bekezdése szerinti ajánlattételi
felhívásban rögzíti.
4) A részvételi szakaszban jelentkező nem tehet ajánlatot (Kbt. 60. § (4) bekezdése és a 90. § (2)
bekezdése).
5) A részvételi jelentkezést a részvételre jelentkezőnek a részvételi felhívásban, valamint a
dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell
elkészítenie és benyújtania. (Kbt. 60. § (1) bekezdés)
6) Az ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése alapján felhívja a
részvételre jelentkezők figyelmét, hogy valamennyi pénzügyi-gazdasági, illetve műszaki-szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített részvételre jelentkezők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
7) A jelentkezésben szereplő valamennyi a referencián kívüli adatot forintban (HUF) kell megadni. A
nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által,
a részvételi felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik. A referencia
tekintetében az átszámítás alapja a referencia teljesítésének napján hatályos MNB devizaárfolyam.
8) A közbeszerzési eljárás során benyújtandó dokumentumok a Kbt. 36. § (3) bekezdésének
rendelkezése alapján – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is
benyújthatóak.
9) Tárgyalás indokolása: A Kbt. 89. § (2) bekezdés d) pontja alapján szolgáltatás megrendelése
esetében, ha a szolgáltatás objektív természete miatt a szerződéses feltételek meghatározása nem
lehetséges olyan pontossággal, amely lehetővé tenné a nyílt vagy a meghívásos eljárásban a
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legkedvezőbb ajánlat kiválasztását, tekintettel arra, hogy az Ajánlattevők vélhetően eltérő műszaki
részletgazdagsággal fogják felvázolni a feladatok elvégzését - amely műszaki megoldás ajánlatkérő
igényeihez igazítása nem lehetséges egy egyoldalú szakmai leírás alapján - az ajánlattevők
ajánlatának ismeretében, valamint az ajánlattevőkkel folytatott tárgyalások eredményeképpen lehet
véglegesen kialakítani a teljesítés feltételeit, időbeli ütemezését.
10) A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételre jelentkezőnek a Kbt. 40. § (1)
bekezdés a) és b) pontja szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatát, nemleges tartalommal is.
11) A részvételre jelentkező csatolja be egyszerű másolatban azon cégjegyzésre jogosult(ak)
aláírási címpéldányát, vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot
igazoló dokumentumot, aki(k) a részvételi jelentkezésben szereplő nyilatkozatokat aláírja (aláírják).
Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a nyilatkozatokat aláíró személye különböző, a
nyilatkozatokat aláíró személy aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti vagy másolati
példányát is csatolni kell.
12) A Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében meg kell jelölnie azt a szervezetet vagy
személyt, akinek a kapacitására az alkalmassági követelményeknek megfelelés végett
támaszkodik, valamint meg kell jelölnie azon alkalmassági követelményt, melyet ezen szervezettel
vagy személlyel igazol. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is szükséges csatolni.
13) Több gazdasági szereplő közösen is jelezheti részvételi szándékát. Közös részvételre
jelentkezők kötelesek a részvételi jelentkezésben megjelölni a nevükben eljárni jogosult képviselőt
a Kbt. 25. § (2) bekezdése szerint, valamint a nevükben tett valamennyi nyilatkozaton fel kell
tüntetni minden közös részvételre jelentkező megjelölését (Kbt. 25. § (3) bekezdés).
14) Felhívjuk a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 26. §-a szerint ha egy gazdasági
szereplő a közbeszerzés értékének 25%-át meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a
szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem a részvételi
jelentkezésben közös részvételre jelentkezőként kell, hogy szerepeljen.
15) A jelentkezést írásban és zártan, a felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell
benyújtani a részvételi határidő lejártáig. (Kbt. 61. § (1) bekezdés)
Postán történő megküldés esetén a jelentkezést az I.1. pont szerint postafiókra kell címezni
(Ajánlatkérő tájékoztatja jelentkezőt, 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 jelentkező viseli). Közvetlen
benyújtás esetén a jelentkezést az I.1 pont szerinti kapcsolattartási címen kell benyújtani. A hiányos
vagy hibás felirattal, címzéssel ellátott küldemények elirányításáért, idő előtti felbontásáért,
ajánlatkérő felelősséget nem vállal. A postán vagy futárszolgálattal feladott küldemények
kockázatát jelentkező viseli.
Jelentkezőnek jelentkezése eredeti (papír alapú) és elektronikus másolati példányait egy
csomagolásban kell lezárnia (pl. boríték, doboz vagy bármely egyéb, a jelentkezés zártságát
biztosító csomagolásban) a csomagolásra minden esetében rá kell írni a jelentkező nevét, címét, az
eljárás megnevezését („Vezetékes távközlés/2014.”), valamint hogy „Határidő előtt nem bontható
fel!”, és fel kell tüntetni rajta: Ügyviteli Igazgatóság, Beszerzési Iroda (Közbeszerzés), V. emelet 510.
szoba.
A jelentkezést egy papír alapú példányban, továbbá egy – a papír alapú példánnyal mindenben
megegyező – elektronikus másolati példányban (.pdf formátumban CD/DVD-n) kell benyújtani
írásban zártan. A papír alapú példányt jelentkező köteles kötve vagy fűzve benyújtani, mely
biztosítja a jelentkezés könnyű lapozhatóságát. A papír alapú jelentkezés oldalszámozása eggyel
kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó
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oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A jelentkezésnek a fedőlapot követően
tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján a jelentkezésben szereplő dokumentumok
oldalszám alapján megtalálhatóak.
Amennyiben a papír alapú példány és az elektronikus másolati példány között eltérés van, úgy az
eredeti (papír alapú) példány az irányadó.
A jelentkezés eredeti (papír alapú) példányát gépelve, vagy eltávolíthatatlan tintával írva kell
benyújtani a jelentkező vagy olyan személy(ek) aláírásával, aki(k) felhatalmazottak arra, hogy a
szerződést a jelentkező számára kötelező érvényűvé tegyék.
Jelentkező a kiegészítő iratok szerint benyújtandó dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdése
alapján jogosult egyszerű másolatban csatolni.
A jelentkezésben nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve a jelentkező által tett
hiba-kiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat a jelentkezést aláíró személynek vagy
személyeknek kézjegyükkel kell ellátniuk.
A kiegészítő iratok mellékleteivel (iratminták) egyező tartalmú nyilatkozatok kitöltése és a
jelentkezéshez való csatolása az érvényes jelentkezés feltétele.
A jelentkezésben lévő minden – a jelentkező vagy egyéb gazdasági szereplő által készített –
dokumentumot (nyilatkozatot) cégszerűen alá kell írnia az erre jogosult személynek.
16) Ajánlatkérő a hiánypótlás és a felvilágosítás kérés esetében a Kbt. 67. §-ban foglalt
rendelkezések szerint jár el. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az összes
jelentkező számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
17) Bármely gazdasági szereplő, aki az eljárásban jelentkező lehet – a megfelelő jelentkezés
érdekében – az eljárást megindító felhívásban foglaltakkal kapcsolatban, írásban (a Kbt. 35. § (2)
bekezdése szerint) kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet ajánlatkérőtől. A kiegészítő
tájékoztatásra a Kbt. 45. § vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
18) Az idegen nyelvű iratok magyar nyelvű részvételre jelentkező általi felelős fordításban
csatolandók. A lefordított anyagot a cég nevében aláírásra jogosult személynek alá kell írnia és a
következő megjegyzéssel kell ellátnia: „A magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben
teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával.”
19) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi
határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
20) Amennyiben a részvételre jelentkező a felhívásban vagy a kiegészítő iratokban előírt igazolás
helyett a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben a
részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nyilatkozatban
köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint igazolni,
és hogy mi, az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén
rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
21) Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a Kbt. 60.§ (5) bekezdése szerinti
nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
22) Az eljárás során megkötésre kerülő szolgáltatási szerződés határozott időre, a szerződés
aláírástól számított 36 hónap időtartamra jön létre. Az ajánlatkérő dönthet a szolgáltatás további
igénybe vételéről, amellyel a szerződés határozatlan idejűvé válik, amennyiben ezt a határozott
időtartam lejárta előtt legkésőbb 30 nappal írásban jelzi az Ajánlattevőnek.
23) Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján tájékoztatja a jelentkezőket, hogy az eljárás
nyertesének visszalépése esetén – amennyiben a közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában
második legkedvezőbb ajánlattevőt is megjelöli az összegezésben ajánlatkérő – a következő
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legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
24) A jelentkezés elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget
jelentkezőnek kell viselnie. Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté
ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül.
25) Ajánlatkérő a kiegészítő iratokat teljes terjedelemben jelentkezőnek elektronikus úton (e-mail)
is megküldi, amennyiben jelentkező írásban kifejezetten kéri elektronikus levélcíme megadásával.
Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elektronikus úton történő megküldésből fakadó esetlegesen
felmerülő technikai jellegű problémákkal kapcsolatban.
26) Az eljárás részvételi szakaszának eredményéről vagy eredménytelenségéről ajánlatkérő a Kbt.
77. § (1) bekezdés szerint, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb
három munkanapon belül az írásbeli összegezés egyidejű megküldésével tájékoztatja
jelentkezőket.
27) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a jelentkezéshez csatolni szükséges a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
28) A részvételi jelentkezés felhívásban nem részletezett kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. előírásai szerint kell eljárni.
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):
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
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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):
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/05/09 (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:
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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:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(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: 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
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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
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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
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szerződéseket.

19

