
Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem  
 

NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: 
a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában 
az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám: 

AK  
b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a 
Kbt. 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség 
vagy külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is: 

Kbt. 6. § (1) bek. c)  
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:  

II. rész  
d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség szerint 
utalva a Kbt. 18. §-ára:  

…………. Milliárd HUF  
e) annak megjelölése, hogy a kérelem a TED-adatbankban történő közzétételt kezdeményezi  

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri a TED-adatbankban, amelynek 
közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény:  

Kötelező 
g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja:  

2013/10/……. 
h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a 
hirdetmény ellenőrzését:  

---  
i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal 
kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése  

---  
   

Egyéb közlemény: 

 

  



  

  

 

EURÓPAI UNIÓ 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa  
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670  

E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: 
http://simap.europa.eu 

  

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS  

2004/18/EK irányelv 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

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

Hivatalos név: 
FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

Nemzeti azonosító:(ha 
ismert) 
AK  

Postai cím: 
Csarnok tér 3-4. földszint 2. 

Város:  
Budapest 

Postai irányítószám: 
1093 

Ország: 
Magyarország  

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 
 

Telefon: 
+361 

E-mail:  
 

Fax: 
+361 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL):  
A felhasználói oldal címe (URL): www.gyor.hu 
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 

Formázott: Betűtípus: (Alapérték)
Times New Roman, 12 pt



  [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 

[ ] Közjogi intézmény 

[ ] Európai intézmény/ügynökség vagy 
nemzetközi szervezet 

[x] Egyéb (nevezze meg): gazdasági 
társaság  

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): ingatlanfejlesztés 

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében 

 

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [x] nem  

(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. 
mellékletben adhat meg)  

 



II. SZAKASZ: A SZERZ ŐDÉS TÁRGYA  

II.1)  Meghatározás  

      

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:  

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala új 
épületének kivitelezése, kiviteli terv készítéssel. 

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) 

[x] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatásmegrendelés  

[ ] Kivitelezés 

[] Tervezés és kivitelezés 

[x] Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, a nyertes 
ajánlattevő által meghatározott 
követelményeknek megfelelően 

 [ ] Adásvétel 

[ ] Lízing 

[ ] Bérlet 

[ ] Részletvétel 

[ ] Ezek 
kombinációja 

  
Szolgáltatási kategória száma  

A szolgáltatási kategóriákat 
lásd a C1. mellékletben 

 

A teljesítés helye: 

Budapest, IX. kerület, Ráday u. 57. szám alatt található ingatlan; Hrsz: 36936 
NUTS-kód HU 101 

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:  

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala új 
épületének kivitelezése, kiviteli terv készítéssel, az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott 
építési engedélyezési terv alapján, a nyertes Ajánlattevő által finanszírozott épület bérbeadása 
útján történő hasznosítással.  

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 

  Fő szójegyzék  Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 45213150-9 Irodaház építése   

További tárgy(ak) 71220000-6    
 

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk  

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: [x] igen [ ] nem  

II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet 
szükség szerint több példányban is használható )  

A beszerzés részekből áll: [ ] igen [x] 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) [ ] igen [x] nem  



   

II.  2) Szerződés szerinti mennyiség  

 

II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott 
esetben)  

HRSZ: 36936    

Építési telek területe: 1376m2 

A megvalósuló épületre vonatkozó mennyiségek: 

Emeletek száma: 6 fölszint fölött és 4 a földszint alatt  + földszint galériával 

Szintek száma összesen: 11 

Összes pince szinti alapterület: 4533,73 m2 

Ezen belül:  

P1  1189,74m2   Parkolók: 29 

P2-3 1126,60      Parkolók: 32 

P4  1187,35m2   Parkolók: 34 

Összes földszinti alapterület: 715,37  m2   + Galéria 316,86m2 =1032,23m2 

Összes emeleti alapterület: 3612,13 m2 

A részletes műszaki leírás az ajánlati dokumentációban található.  

A nyertes ajánlattevő/ Vállalkozó az Ajánlatkérő tulajdonában lévő telekre ráépítés jogcímén 
építhet és a ráépítéssel érintett telek ingatlanért földhasználati díjat köteles fizetni, negyedéves 
rendszerességgel. 

(adott esetben, csak számokkal) 

Becsült érték áfa nélkül: …………………….milliárd Pénznem: HUF  

vagy 

és között Pénznem:  

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)  

Vételi jog (opció) [ X] igen [ ] nem  

(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: 

A nyertes Ajánlattevő által megépítésre kerülő irodaépületre Ajánlatkérő vételi jognak nyertes 
ajánlattevő, mint Bérbeadó  javára az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésével vételi jogot 
alapít. 

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:  



5 év, azonban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vételi jogra vonatkozó 
rendelkezéseinek hatálybalépésével egyidejűleg az 5 éves Vételi Jog időtartamra vonatkozó 
helyett – az új Ptk. 6:225. § rendelkezéseire való tekintettel – automatikusan határozatlan 
időtartamúvá válik azzal, hogy egyebekben a Dokumentáció részét képező Opciós Szerződés 
feltételei nem változnak. 

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)  

A szerződés meghosszabítható [ ] igen [x] 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: 196 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)  

vagy 

Kezdés (nap/hónap/év) 
Befejezés (nap/hónap/év) 

  

  

III. SZAKASZ  : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS M ŰSZAKI INFORMÁCIÓK   

III.1)  Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek  

 

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)  

Késedelmi kötbér: birtokbaadás napjának elmulasztása miatt, mértéke: ______ euró / nap, 
azzal, hogy a megfizetendő Késedelmi Kötbér teljes összege nem haladhatja meg a 
mindösszesen a Bérleti Díj __%-ának megfelelő összeget. 

Az Önkormányzat, mint Bérlő a bérleti szerződés alapján fennálló kötelezettségei biztosítására 
első ranghelyen ______,- Ft (azaz ______ forint) és járulékai erejéig önálló jelzálogjogot hoz 



létre a Bérbeadó javára az Önálló jelzálogjogot alapító szerződésben meghatározott 
ingatlanon. 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre: 

Jelen eljárásban megkötésre kerülő, az építési beruházás eredményeképpen létrejövő 
irodaépületet a nyertes ajánlattevő saját finanszírozásában valósítja meg.  

Ajánlatkérő az Ajánlattevő finanszírozásában megvalósított irodaépületre hosszú távra (180 
hónapra) szóló bérleti szerződést köt és havonta az ajánlattevő által megajánlott bérleti díjat  
fizeti meg a nyertes ajánlattevőnek a Kbt. 130.§ (1) valamint a Ptk. 292/B. § (1) bekezdésére is 
figyelemmel. 

  

 

III.1.3) A  közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve 
jogi személy: (adott esetben)  

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a projekt társaság alapítását.  

III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)  

A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak [ ] igen [x] 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 eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, valamint nem vehet részt az 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) 
pontjainak hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) 
pontokban meghatározott kizáró okok fennállnak. 

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésének hatálya 
tartozik. 
Igazolási mód: 

Részvételre jelentkezőnek a jelentkezésben a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 



módjáról szóló 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) 2.§-11.§ 
szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban, a Kbt. 56. 
§ (2) bekezdésében foglalt valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontokban foglalt 
kizáró okok hatálya alá. 

Részvételre jelentkező a jelentkezésben köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót, valamint arról, hogy az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más 
szervezet nem tartozik a Kbt. 56.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. (Kbt. 58. § 
(3) bekezdés). 

Az alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 
Kbt. 57. §(1) bekezdés a)-d) és f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá nem tartozást a 
Korm. rendelet 10.§ szerint kell igazolni. 

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatnak jelen felhívás feladásának 
dátumánál nem régebbinek kell lennie.  

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság   

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Jelentkező (közös jelentkezés esetén 
bármelyik jelentkező) csatolja be: 
P1) A Korm. rendelet 14.§ (1) a) pontja 
alapján valamennyi számlavezető pénzügyi 
intézménye által kiállított igazolást arra 
vonatkozóan, hogy a számláján a részvételi 
felhívás feladását megelőző 12 hónapban 
sorban állás volt-e és, ha igen, milyen 
időtartamban; attól függően, hogy a 
részvételre jelentkező mikor jött létre, 
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, 
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre 
állnak. 

 
P2) A Korm. rendelet 14.§ (1) b) pontja 
alapján részvételre jelentkező saját vagy 
jogelődje részvételi határidőt megelőző 
utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli 
jogszabályok szerinti beszámolójának 
egyszerű másolatban történő benyújtásával 
(ha a letelepedése szerinti ország joga 
előírja közzétételét). Amennyiben a 
beszámoló a céginformációs szolgálat 
honlapján megtalálható beszámoló 
csatolása a részvételi jelentkezésben nem 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
(adott esetben) 

P1) A számlavezető pénzügyi intézménytől 
származó nyilatkozata alapján, bármely a 
cégkivonatában szereplő pénzügyi intézménynél 
vezetett számláján a részvételi felhívás feladását 
megelőző 12 hónapban, 15 napot meghaladó 
sorban állás volt; „Sorban állás” kifejezés alatt 
az ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 
25. pontjában meghatározott fogalmat érti. 

 
P2) A mérleg szerinti eredménye a részvételi 
határidő lejártát megelőző utolsó 3 lezárt üzleti 
év 2 egymást követő évében negatív volt. 
Amennyiben részvételre jelentkező azért nem 
rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által 
előírt teljes időszakra vonatkozóan, mert az 
időszak kezdete után kezdte meg a működését, 
úgy összesen nettó 1 500 000 000 HUF a 
közbeszerzés tárgya (magasépítési tevékenység) 
szerinti nettó árbevétellel kell rendelkeznie. 
 

P3) az elmúlt 3 naptári évben nem rendelkezik 
évente legalább 5 milliárd HUF teljes nettó 
árbevétellel és összesen a 3 év alatt 7 000 000 
000 HUF, a közbeszerzés tárgya (magasépítési 
tevékenység) szerinti nettó árbevétellel.  



szükséges. 
Ha a részvételre jelentkező a Korm. 
rendelet 14.§ b) pontja szerinti irattal azért 
nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt 
időszakban, mert az időszak kezdete után 
kezdte meg a működését, úgy a 
közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről 
szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. 
 
P3) A Korm. rendelet 14. § (1) c) pontja 
alapján Részvételre jelentkező elmúlt 3 
naptári (2010-2012) évre vonatkozó teljes 
és jelen közbeszerzés tárgya (magasépítési 
tevékenység) szerinti nettó árbevételről 
szóló nyilatkozattal attól függően, hogy a 
Részvételre jelentkező mikor jött létre, 
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, 
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre 
állnak; 
 
P4) A Korm. rendelet 14.§ (1) d) pontja 
alapján a Részvételre jelentkező érvényes 
felelősségbiztosítás fennállásáról szóló 
igazolás (felelősségbiztosítási kötvény, 
vagy szerződés, amely szövegezéséből 
egyértelműen megállapítható az 
alkalmassági szempontoknak való 
megfelelés); 
 

P5) Bármely számlavezető pénzügyi 
intézménye által kiállított hitel igérvény 
vagy bármely más ezzel egyenértékű banki 
nyilatkozat. 

  
Amennyiben Részvételre jelentkező a 
Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) vagy 
c) pontja szerinti irattal azért nem 
rendelkezik, mert olyan jogi formában 
működik, amely tekintetében a beszámoló, 
illetve árbevételről szóló nyilatkozat 
benyújtása nem lehetséges, a Korm. 
rendelet 14.§ (3) bekezdése szerint kell 
eljárni az alkalmasság igazolása 
kérdésében. 
A Kbt. 55.§ (5) és (6) bekezdése alapján az 

 

P4) Nem rendelkezik az építési beruházás 
egészére kiterjedő teljes körű évi 1 500 000 000 
HUF limit összeg és káreseményenként 500 000 
000 HUF összegű felelősségbiztosítással.  

P5) Nem rendelkezik, legalább 500 millió Ft 
likvid pénzeszközzel az ajánlattétel 
időpontjában 

 
A Kbt. 55.§ (4) bekezdése alapján a közös 
ajánlattétel esetén a P.1, P.2, alkalmassági 
követelmények esetében elegendő, ha a közös 
ajánlattevők közül egy megfelel, míg a P.3, P.4. 
és P.5. esetén előírt alkalmassági 
követelményeknek a közös ajánlattevők 
együttesen is megfelelhetnek.  



előírt alkalmassági követelményeknek a 
Részvételre jelentkező bármely más 
szervezet kapacitására támaszkodva is 
megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat 
jogi jellegétől függetlenül.  

A Korm. rendelet 14.§ (4a) bekezdése 
alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara vállalkozó kivitelezői 
névjegyzékében megjelenített jelen 
felhívás előírásainak megfelelő 
dokumentumok bizonyítják, hogy a 
részvételre jelentkező megfelel az 
ajánlatkérő által meghatározott 
követelményeknek, a követelmény és a 
megfelelést igazoló dokumentum helyének 
pontos megjelölését is köteles elfogadni az 
ajánlatkérő a fentiekben említett 
dokumentumok benyújtása helyett. 

 

  

   

III.2.3) M űszaki, illetve szakmai alkalmasság 
  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

M1) a Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdés a) 
pontja alapján a részvételi felhívás feladását 
megelőző 60 hónap legjelentősebb építési 
beruházásainak ismertetése az alkalmassági 
minimumkövetelményeknek megfelelően 
részletezett tartalommal, a szerződést kötő 
másik fél által adott igazolással igazolva. 
Az igazolásban meg kell adni legalább az 
ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés helyét és 
idejét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt-e, a Korm. rendelet 16.§ 
(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A 
Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdés a) pontja 
alapján a csatolt nyilatkozatból, illetve 
referenciaigazolásokból derüljenek ki 
egyértelműen az alkalmassági minimum 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
(adott esetben) 

M1) Részvételre jelentkező rendelkezzen 
részvételi felhívás feladását megelőző 60 
hónapban összesen olyan építési beruházás 
megvalósítására irányuló referenciákkal: 
— mely legalább 4000 m2 „A” kategóriás 
irodaház  vagy 4* -os szálloda komplett 
kivitelezését tartalmazta, melynek 
homlokzata fémszerkezetű üveghomlokzat 
kialakítást is tartalmazott;  

— mely közvetlen a szomszéd épület mellett 
résfal mélyalapozással készülő (pl. foghíj 
beépítés) mélygarázs építést tartalmazott; 

Ugyanaz a referencia munka több 
alkalmassági feltételnek is megfelelhet, 
amennyiben teljesíti valamennyi előírt 
követelményt. 



követelményekben előírt kritériumok, amelyek 
az előírt alkalmasság megállapításához 
szükségesek. 
 
M2) Részvételre jelentkezőnek (közös 
jelentkezőnek) a Kbt. 55.§ (1) illetve a 
310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 15.§ (2) 
bekezdésének e) pontja alapján ismertetni kell 
a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereit - 
különösen azon személyeket, akik a 
minőségellenőrzésért felelősek - 
megnevezésükkel, képzettségük (az építési 
műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki 
vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes 
szabályairól 244/2006. (XII. 5.) Korm. 
Rendelet alapján), illetve tervezők esetén a 
104/2006. (IV.28.) szakmai tapasztalatuk 
ismertetésével, (saját kezűleg aláírt szakmai 
önéletrajzzal a projektvezető esetén a projekt 
megnevezésével és megfelelő paramétereivel, 
melyből a szakmai tapasztalatra vonatkozó 
alkalmasság kiolvasható). Az egyéb 
szakemberek esetében a szakmunkás 
bizonyítvány másolatának csatolása szükséges.  
A felelős műszaki vezetői és a tervezői 
jogosultságot Ajánlatkérő ellenőrzi a 
névjegyzék alapján. 
 
M.3) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. 
§ (2) bekezdés b) pontjának alapján leírással a 
teljesítés során és a szerződésszerű 
teljesítéshez rendelkezésre álló eszközeit, 
berendezéseit, illetőleg műszaki 
felszereltségét, munkagépek, berendezések 
adatait, azok típusának, megnevezésének, a 
rendelkezési jog és az üzemképesség 
megjelölésének megadásával. 
A bemutatásnál elegendő kitérni az 
alkalmassági előírásoknak megfelelő számú 
műszaki felszereltségre. 
 
M4) A Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdés f) 
pontja alapján csatolni kell teljesítés során 
alkalmazandó környezetvédelmi 
intézkedéseket bemutató tanúsítványt vagy az 
egyenértékű környezetvédelmi vezetési 

Valamennyi bemutatott referenciával 
szemben követelmény, hogy befejezett, 
szerződésszerűen teljesített feladatra 
vonatkozzon. 
 
M2) Részvételre jelentkező rendelkezzen az 
alábbi szakemberekkel:  
Felelős műszaki vezetőkkel: 
— 1 fő felsőfokú építőmérnöki végzettséggel 
legalább 1 db bruttó 3 000 000 000 HUF 
értékű projektben való projektvezetői 
tapasztalatot szerzett MV-Ép/A felelős 
műszaki vezetői jogosultsággal, 
névjegyzékbe bejegyzett, legalább 5 éves 
felelős műszaki vezetői tapasztalattal; 
— 1 fő villamosmérnöki vagy villamos 
üzemmérnöki végzettségű, felelős műszaki 
vezető MV-Ép/ÉV jogosultsággal és 
legalább 3 éves, az önéletrajz alapján igazolt 
kivitelezésében szerzett gyakorlattal 
rendelkező felelős műszaki vezetővel;  
— 1 fő épületgépész felelős műszaki vezető, 
aki felsőfokú végzettségű, valamint 
rendelkezik a jogszabályban előírt MV-
Ép/ÉG felelős műszaki vezetői 
jogosultsággal és az önéletrajz alapján 
igazolt legalább 3 éves igazolt felelős 
műszaki vezetői tapasztalattal; 
Tervezőkkel: 
a 104/2006 (IV.28) Korm. rendelet 1. 
melléklete szerinti, alábbi, érvényes tervezői 
jogosultsággal rendelkezik 1-1 fő 
szakemberrel, akik a tervezői jogosultság 
megszerzésétől legalább 3 éves tervezői 
szakmai tapasztalattal rendelkeznek: 
— Építész (É), 
— Tartószerkezeti tervező (T), 
— Villamos (V), 
— Épület gépész 
 
Egy szakember maximum 2 pozícióra 
jelölhető,  

 
M3) Részvételre jelentkező rendelkezzen az  
alábbi eszközökkel:  



rendszerek egyéb bizonyítékait is. 
 

A Kbt. 55.§ (5) és (6) bekezdése alapján az 
előírt alkalmassági követelményeknek 
Részvételre jelentkező bármely más szervezet 
kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a 
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 
függetlenül.  

Részvételre jelentkező az alkalmasság 
igazolása során más szervezet kapacitására a 
Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján 
támaszkodhat.  

A Korm. rendelet 17.§ (1a) bekezdése alapján, 
ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
vállalkozó kivitelezői névjegyzékében 
megjelenített jelen felhívás előírásainak 
megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a 
részvételre jelentkező megfelel az ajánlatkérő 
által meghatározott követelményeknek, a 
követelmény és a megfelelést igazoló 
dokumentum helyének pontos megjelölését is 
köteles elfogadni az ajánlatkérő a fentiekben 
említett dokumentumok benyújtása helyett. 

 

—1 db réselő gép  

 
M4) az Ajánlattevő rendelkezzen MSZ EN 
ISO 9001 jelű MIR és az MSZ EN ISO 
14001 jelű, és a MSZ EN ISO 28001 jelű 
MEBIR vagy OHSAS 18001 jelű, vagy 
ezekkel egyenértékű érvényes 
tanúsítványokkal, vagy az Európai Unió más 
tagállamában bejegyzett szervezettől 
származó egyenértékű tanúsítványokkal, 
vagy azzal egyenértékű vezetési rendszerek 
egyéb bizonyítékaival a Korm. rendelet 17. § 
(2) bekezdése alapján. 
 

A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az 
alkalmassági követelményeknek a közös 
részvételre jelentkezők együttesen is 
megfelelhetnek.  

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 [] 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 [] nem  

 



IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1)  Az eljárás fajtája  

 
IV.1.1) Az eljárás fajtája  

[ ] Nyílt  

[ ] Meghívásos  

[X ] Gyorsított meghívásos  

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása 

[x] Tárgyalásos  

Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes 
típusai esetében) [ ] igen [x] 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 [ ] igen [x] nem  

  

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  

[ ] 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 

  Részszempont Súlyszám 

1. Havi bérleti díj 80 

 

2. Vállalt határidő (max. 120 napos előteljesítés lehetséges) 20 
 

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni [ ] igen [x] nem  

(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:díj 

  

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 [x] 
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: 2013/12/……..(nap/hónap/év) Időpont: 10:00  

A dokumentációért fizetni kell [ ] igen [x] nem  

(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:  

A fizetés feltételei és módja: 

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő  

Dátum: 2013/12/….. (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: 2013/12/….. (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 [ ] nem  

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 

  



VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT Ő INFORMÁCIÓK 

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)  

   

A közbeszerzés ismétlődő jellegű [ ] igen [x] 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 
[ ] igen [x] nem  
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: 

VI.3)  További információk (adott esetben)  

1. Részvételi Jelentkezések bontásával kapcsolatos információk: 
Részvételi jelentkezések bontásának időpontja: 2013.12………. 10:00 
Részvételi jelentkezések bontásának helyszíne:  

2. A részvételi dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A Kbt. 49.§ (6) 
bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt részvételi jelentkezésenként 
legalább egy részvételre jelentkezőnek, vagy általa a jelentkezésben megnevezett 
alvállalkozónak át kell vennie. 

 
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A 
dokumentációt elektronikusan, ingyenesen az alábbi elérhetőségen keresztül bocsátja 
Ajánlatkérő a Részvételre jelentkezők rendelkezésére: ……………………. 

3. A letöltést követően a dokumentáció letöltését részvételre jelentkezőknek vissza kell 
igazolniuk Ajánlatkérő képviseletében eljáró szervezetnek, jelen felhívás I.1. pontjában 
megjelölt e-mailben, melynek során meg kell adni az eljárás tárgyát, letöltő szervezet/személy 
nevét, levelezési címét, fax és e-mail elérhetőségét és a kapcsolattartó nevét elérhetőségét.  
A Kbt. 50. § (3) bekezdése alapján kérésre, postai úton megküldi ajánlatkérő. 
A Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy Részvételre jelentkező 
tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan 
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell 
felelni. 
4. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és 
felső határa: 1-10 
5. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a 
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a VI.3.4. pont szerinti 
ponthatárok közötti pontszámot: 
Az egyes részszempontok értékelése során az adott részszempontra nézve az Ajánlatkérő 
szempontjából legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap. 



Az 1. és a 2. részszempont esetén is a "Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében 
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok 
elbírálásáról" (KÉ. 2012. évi 61. szám, 2012.6.1.) elnevezésű dokumentum szerint fordított 
arányosítással. 
 

6. A III.2.2) P1)-P4) pontok és a III.2.3) M1)-M4) pontok szerinti feltételek és ezekkel írt 
igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét 
képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Ajánlatkérő a Korm. rendelet 14.§ (5) 
bekezdése és a 17.§ (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a Korm. 
rendelet 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - 
figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az 
adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető 
hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában 
letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert 
ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást elfogadja 
a Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdésében és a 15. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb 
igazolási módok helyett, azonban az Ajánlattevőnek külön kell igazolnia a szerződés 
teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél az 
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a minősítési szempontokhoz képest szigorúbban 
állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai 
alkalmasságának feltételeit és igazolását. 

 
7. A hiánypótlás a Kbt. 67. § szerint biztosított. 

 
8. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a Részvételre jelentkező a Kbt. 40.§ (1) 
bekezdés a) és b) pontjai, szerinti nyilatkozatát, valamint a Kbt.60.§ (5) bekezdése alapján 
nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
törvény szerint mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősül-e. 
 
9. A részvételi jelentkezést írásban, zárt csomagolásban, 1 db papír alapú eredeti példányban 
és 1 db eredetivel mindenben megegyező elektronikus példányban (CD/DVD adathordozón) 
kell benyújtani az ajánlatkérőnek a részvételi felhívás I.1. pontjában megadott címére 
közvetlenül vagy postai úton a részvételi határidő lejártáig. A postán feladott részvételi 
jelentkezéseket az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 
kézhezvételére a részvételi határidő lejáratát megelőzően sor kerül. A részvételi jelentkezések, 
illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, késedelmes érkezéséből eredő 
kockázat a részvételre jelentkezőt terheli. A külső csomagoláson fel kell tüntetni a következő 
szöveget: „……………………………..részvételi jelentkezés” „Nem bontható fel a részvételi 
határidő lejártáig.” 

 
 
10. Részvételre jelentkezőknek be kell nyújtani egy nyilatkozatot, melyben kijelenti, hogy a 
részvételi jelentkezésben megnevezett pénzügyi intézményeken túl, más pénzügyi 
intézménynél nem vezet bankszámlát. 
 



11. A részvételi jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Részvételre 
jelentkező nevét és székhelyét/lakóhelyét. 
 
12. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt az ajánlattételi szakaszban ajánlati biztosíték 
adásához köti. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó rendelkezések részleteit az Ajánlattételi 
felhívás tartalmazza. 
 
13. A külföldi letelepedésű (székhely) részvételre jelentkezőnek cégszerűen aláírt 
nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4 §. 
meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani és az 
igazolásokat azzal összhangban - felelős magyar fordításban - kell benyújtani. 
 
14. Ajánlatkérő a részvételi szakasz eredményéről a Kbt. 77.§ (2) bekezdése szerinti 
összegezésben tájékoztatja a részvételre jelentkezőket. 
 
15. Ajánlatkérő a helyszín megismerése érdekében 2013.12……………….-én 10.00 óra 
kezdettel, helyszíni bejárást tart.  
Találkozás …………………………………………… bejárata előtt. 
 
16. A tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt. 89. § (2) c) pontja, tekintettel arra, hogy az építési 
beruházás illetve a szolgáltatás (bérlet) objektív természete és az ehhez kapcsolódó 
kockázatok nem teszik lehetővé az ellenszolgáltatás előzetes átfogó (mindenre kiterjedő) 
meghatározását. 
 
17. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. tv (Kbt.), a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet, a 306/2011. (XII.23.) Kormány 
rendelet és a részvételi dokumentáció rendelkezései az irányadóak.  

VI.4)  Jogorvoslati eljárás  

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv 

Hivatalos név: 
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság  

Postai cím: 
Riadó utca 5.  

Város:  
Budapest  

Postai irányítószám: 
1026  

Ország: 
HU  

E-mail:  
dontobizottsag@kt.hu  

Telefon: 
+36 18828592  

Internetcím (URL):  www.kozbeszerzes.hu  Fax: 
+36 18828593  

 

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)  



Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város:  Postai irányítószám: Ország: 

E-mail:  Telefon: 

Internetcím (URL):   Fax: 
 

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: 
Kbt. 137. § szerint.  

   

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  

E-mail:  
dontobizottsag@kt.hu  

Telefon: 
+36 18828592  

Internetcím (URL):   Fax: 
+36 18828593  

 

VI.5)  E hirdetmény feladásának időpontja : (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) 

Postai cím: 
 

Város:  
 

Postai irányítószám: 
  

Ország: 
HU  



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) 
 

Postai cím: 
 

Város:  
 

Postai irányítószám: 
 

Ország: 
HU  

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 

Telefon: 
+361 

E-mail:  
 

Fax: 
+361 

Internetcím (URL):   

  

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell 
benyújtani 

Hivatalos név: 
 

Nemzeti azonosító:(ha ismert) 
AK  

Postai cím: 
 

Város:  
 

Postai irányítószám: 
 

Ország: 
HU  

Kapcsolattartási pont(ok): 
 

Telefon: 
+361  



Címzett: 

E-mail:  
 

Fax: 
+361 

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)  

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 

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. 

 


