Eur6pai uni6s kozbeszerzesi hirdetmeny feladasara ir6nyu16 kerelem
NFM. r. 6. 5 (5) bekezdese ertelmeben a kerelemben meg kell adni az
alabbiakat:

a) a Kbt. 21. 5 (5) bekezdese szerint a Hat6sag 61tal vezetett ajanlatkerok
nyilvantartasaban az ajanlatkerot megjelolo azonosit6 szam:
AK 08320
b) az ajanlatkero a Kbt. rnely rendelkezese alapjan tartozik annak a hatalya
ala, ideertve a Kbt. 6. 5 (1) bekezdes h) pontja szerinti onkentes, vagy
szerzodCsben vdllalt kotelezettseg vagy kulon jogszabily kotelezese alapjin
torteno alkalmazis esetkt is:
Kbt. 6.5 (1) bekezdes a)-d) pontjai szerinti ajanlatkero, amennyiben
114. (2) bekezdese szerinti tevekenyseget Iat el kozszolgaltatoi
tevekenysegi korok szerint Vasuti szolgaltatasok
c) az ajanlatkero a Kbt. mely resze, illetve fejezete szerinti eljarast
alkalmazza:
Kbt. Masodik resz, XIV. fejezete szerinti, hirdetmeny kozzetetelevel
indulo targyalasos eljaras
d) az adott kozbeszerzes vagy beszerzCs forintban kifejezett becsult erteke,
szuksCg szerint utalva a Kbt. 18. 5-ara:
120975000
e) annak megjelolese, hogy a kerelern a TED-adatbankban torteno
hianypotlast kezdernenyezi
f) ha a kerelmezo olyan hirdetrneny kozzetetelCt keri a TED-adatbankban,
arnelynek kozzetetele a Kbt. szerint nem kotelezo, ez a korulmeny:
Kotelezo
g) a kerelem 4s a hirdetmeny rnegkuldesenek napja:
2013.06.26
h) ha a hirdetmeny ellenorzese nem kotelezo, annak kozlese, hogy a
kerelmezo keri-e a hirdetmeny ellenorzkset:
A hirdetmeny ellenorzese kotelezo
i) ha a hirdetmeny ellenorzCse kotelezo vagy azt a kerelmezo keri 4s az
ellenorzCsi dijjal kapcsolatban kedvezmenyre vagy mentessegre jogosult,
ennek kozlCse

-

Egyeb kozlemeny :
A hirdetmeny megjelentetesehez szukseges osszegrol a szimlat az Ajinlatkero
nevere 6s cimere sziveskedjenek kiallitani 6s megkuldeni (VPE Vasljti
Pilya kapacitas-eloszt6 Kft. ; 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ljt 48.)Ad6szam :
13239990-2-4 1

EUROPAI UNIO
Az Europai Unio Hivatalos Lapjanak Kiegeszito Kiadvanya
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu
Informaci6 6s on-line formanyorntatv6nyok:
http://simap.europa.eu

-

RESZVETEU FELH~VAS EGYES AGAZATOKBAN
2004/17/EK IRANYELV

1.1) Ndv, cim 6s kapcsolattartisi pont(ok)

Hivatalos n6v:
VPE Vasliti Palyakapacitis-eloszt6 Kft.

Nemzeti
azonosit6:(ha ismert)
AK08320

Postai cim:
Bajcsy-Zsilinszky lit lit 48.
Viros:
Budapest

Postai
irinyit6szam:
1054

Orszig :
Magyarorszag

Kapcsolattartisi pont(ok):
Szab6 & Szomor ijgyvkdi Iroda (1065 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky lit 55. I I I / l . )
Cimzett:
dr. Danyi Andras

Telefon:
+36 12695777

E-mail:
horvathy.e@szabo-szomor. hu

Fax:
+36 12692541

Internetcim(ek) (adott esetben)
Az ajinlatkkro 61talanos cime (URL): www.vpe.hu
A felhaszn616i oldal cime (URL):
Elektronikus hozz6fkrks az informici6khoz (URL):
Az ajanlatok es a rkszvkteli jelentkezksek elektronikus benylijtisa (URL):
RCszletes informiicidk megadisshoz hasznslja az A. mellCkletet.
Tovabbi informaci6 a kovetkezo cimen szerezheto be
[x] A fent emlitett kapcsolattartisi pont(ok)
az A. mellCklet I ) pontj5t)
a kiegkszito iratok (belekrtve a dinamikus beszerzksi
rendszerre vonatkoz6 dokumentici6t is) a kovetkezo cimen szerezhetok be
[x] A fent emlitett kapcsolattart6si pont(ok)
[ I EgyCb (toltse ki az A. mellCklet 11) ponfjst)
Az ajinlatokat vagy rkszvCteli jelentkezkseket a kovetkezo cimre kell benylijtani
[x] A fent emlitett kapcsolattart6si pont(ok)
[ I EgyCb (toltse ki az A.mellCklet 111) pontjat)
1.2) Fo tevdkenysdg
[ ] G6z- 4s hoenergia termelkse,
[x] Vasliti szolgaltat6sok
szallitasa 4s elosztasa
[ ] Varosi vasliti, villamos-, trolibusz- 4s
[ ] Villamos energia
aut6busz[ ] FoIdg6z 4s koolaj f e l t i r i s a ks
szolg6ltatasok
kitermelkse
[ ] Kikotoi tevkkenyskgek
[ ] Szen es mas szilard tuzeloanyag
[ ] Repulotkri tevkkenyskgek
feltarasa 4s kitermelkse
[ ] Egykb: (nevezze meg)
-r -1 Viz
[ ] Postai szolg6ltatasok
1.3) Beszerzds m i s ajinlatkdrok nevdben

1

Az ajinlatkkro mas ajinlatkkrdk nevkben vkgzi a beszerzkst: [ ] igen [x] nem

(igen vslasz esetCn, ezekre az ajSnlatkCr6kre vonatkozdan tovsbbi
informscidkat az A. mellCkletben adhat meg)
11. SZAKASZ: A SZERZODES TARGYA
11.1) Meghatirozas

I

11.1.1) Az aj6nlatkero 6ltal a szerzodeshez rendelt elnevezks:
Vallalkozasi szerzodCs a VPE Vasljti Palyakapacitas-eloszt6 Kft. kizar6lagos
rendelkezCsi joga alatt 6116 KAPELLA Menetvonal IgCnylCs-kezelo Rendszerrel
kapcsolatos, keretszerzodCses jelleggel tortCno fejlesztCsi, tovabbfejlesztCsi
tevCkenysCg ellatasa targyaban.

11.1.2) A szerzodes tipusa es a teljesites helye
(csak azt a kategdridt vdlassza - kpitksi beruhdzds, drubeszerzb vagy
szolgdltatdsmegrendel~s-,amelyik a leginkdbb megfelel a szerz6dks vagy a
kozbeszerzks(ek) tdrgyanak)
[

1 ~ ~ i t 6beruh6zas
si

[

1 ~rubeszerzes

[x]
Szolg6ltat6smegrendel6s

I

[ ] KivitelezCs
[ 1 TervezCs Cs
kivitelezks
[ 1 KivitelezCs,
barmilven eszkozzel,
m6don; az ajinlatkkrd
altal meghatarozott
kovetelmCnyeknek
megfeleloen

I

[ ] AdasvCtel

1 Lizing
[ 1 BCrlet
[

I

[ ] RCszletvCtel

Szolgaltatasi kateg6ria szama
7
A szolgdltatdsi kategdridkat
Iasd a C2. mellkkletben

[ ] Ezek
kom binaci6ia

11.1.3) Kozbeszerzesre, keretmeg6llapod6sra es dinamikus beszerzesi
rendszerre (DBR) vonatkoz6 informici6k

I [x] A hirdetmCny k6zbeszerzCs megval6sitis21ra irinyul
I [ ] A hirdetmCny dinamikus beszerzCsi rendszer (DBR) ICtrehoz6s6ra irinyul
[ ] A hirdetmCny keretmegallapodas megkotCsCre iranyul

11.1.4) Keretmeg6llapod6sra vonatkoz6 informaci6k (ha szukskges)
[ ] Keretmegallapodas tobb
ajanlattevovel

1

[ ] Keretmegillapodis egy ajinlattev8vel

A tervezett keretmegallapodas
rCsztvevoinek sza m a
vagy
(adott esetben) maximalis ICtszama
A keretmeg6llapod6s idotartama
Idotartam ev(ek)ben: vagy hbnapban:

A kozbeszerzkseknek a keretmeg6llapodas teljes idotartamera
vonatkoz6 becsiilt osszerteke (adott esetben, csak szdmokkal)
Becsult CrtCk afa nClkul PCnznem :
VagY
6s kozott. PCnznem :

I
I

A keretrneg6llapodis alapj6n megkotendo szerzodesek erteke 6s gyakorisiga:
(ha ismert)

11.1.5) A szerzodes vagy a beszerzes(ek) rovid meg hatarozasa:
Vallalkozasi szerz6dCs a VPE Vasljti Palyakapacitis-eloszt6 Kft. kiz6rOlagos
rendelkezesi joga alatt a110 KAPELLA Menetvonal Igenyles-kezelo Rendszerrel
kapcsolatos, keretszerzodeses jelleggel torteno fejlesztesi, tovabbfejlesztCsi
tevekenyseg ellatasa tdrgyaban.
II.1.6)Kozos kozbeszerzesi szojegyzek (CPV)
Fo szojegyzek

1

1

Kiegeszito szojegyzek (adott esetben)

Fo targy 72262000-9
11.1.7) A k6zbeszerz6si megallapodasra (GPA) vonatkoz6 informaciok
A szerzodes a kozbeszerz~simegillapodas (GPA) hatalya a16 tartozik: [ ] igen [x]
nem
11.1.8) R6szekre vonatkoz6 informAci6k (a rGszekre vonatkozb r6szletes
informScibk megadisi hoz a B. mell6klet sziiksCg szerint tobb pkldinyban is
hasznilhatb)
A beszerzes reszekbol all: [ ] igen [x] nem
(igen vilasz esetGn) Az ajanlatok benyljjthatbk
[ ] egy rkszre

'

[ ] egy vagy tobb
reszre

[ ] valamennyi reszre

11.1.9)Vlltozatokra (alternativ ajanlatok) vonatkozo inforrn6ci6k
ElfogadhatOk valtozatok (alternativ ajanlatok) [ ] igen [x] nem

11.2) Szerzod6s szerinti mennyis6g

1

11.2.1) Teljes mennyisbg :(valamennyi rkszt, meghosszabbitast es opcidt
beleertve, adott esetben)

1
,

VaIlaIkozisi szerzodes a VPE Vasliti Palyakapacitas-eloszt6 Kft. kizar61agos
rendelkezesi joga alatt a116 KAPELLA Menetvonal IgCnyles-kezelo Rendszerrel
kapcsolatos, keretszerzod&ses jelleggel torteno fejlesztesi, tovabbfejlesztQsi
tevekenyseg ellatasa targyaban.
A vallalkozasi szerzodCs targya a KAPELLA Menetvonal Igenyles-kezelo
Rendszerrel kapcsolatos fejlesztesi, tovabbfejlesztCsi tevekenyseg Vallalkoz6
altali ellatasara vonatkoz6 altalanos feltetelrendszer meghatarozasa.
Az aldbbi, tervezett fejleszteseket a Megrendelo a keretszerzodes kereteben,
annak idotartama alatt szandekozik megvalositani:
- vaganyzari modul tovabbfejlesztese
- szolgaltatasvClem~nyezointerfesz kialakitasa
- fr5ksz6zalek ertekkel kapcsolatos fejlesztes
- ,,h6piheM fejlesztes.
A megvalbsitani tervezett fejlesztesek reszletes leirasit a Kiegeszito Iratok
rCszCt kepezo keretszerzodes-tervezet 1. sz. melleklete tartalmazza.
Megrendelo jogosult a a fentebb fel nern sorolt fejlesztesi feladatok ellatasara is
felkerni a Vallalkoz6t a szerzodes alairisat61 szamitott teljes szerzodeses
idotartam alatt azzal, hogy a fel nern sorolt fejlesztesi feladatok ellatasara
lehivhat6 embernap utan Megrendelo altal fizetendo vallalkoz6i dij fa nelkuli
osszege nern haladhatja meg a beszerzes becsult krtekenek es a Kiegeszito
Iratok reszet kepezo keretszerzodes-tervezet 1. sz. mellekleteben specifikalt
tervezett fejlesztesek utan Megrendelo altal Vallalkoz6 reszere fizetendo
vallalkoz6i dijnak a kulonbozetet.
A Kiegeszito Iratok reszet kkpezo keretszerzodes-tervezet 1. sz. mellekletkben
fel nern sorolt fejlesztesi feladatok vonatkozasaban a Megrendelo altal specifikalt
konkret fejlesztesi feladat, a feladat teljesitesi hatarideje, a dijazas osszege
targyaban szerzodo felek egyedileg, feladatonkent a feladat teljesitesenek
megkezdeset megelozoen irasban allapodnak meg.
(ha ismert, csak sz2mokkal) Becsult 4rtCk afa nelkiil: 120 975 000 Penznem:

HUF
6s kozott. Penznem:

II.2.2)Vbteli jogra (opci6ra) vonatkoz6 informdci6 (adott esetben)

I Veteli jog (opci6) igen nern
1 (igen vSlasz eseten) A veteli jog meghatarozasa
[]

[x]

:

(ha ismert) A veteli jog (opci6) gyakorlasanak tervezett ideje:
h6napban: vagy na pban: (a szerzodes megkot6sCtol szSmitva)

I
I

11.2. 3 ) Meghosszabbitdsra vonatkoz6 informdci6k (adott esetben)

I A szerz6des meghosszabbithat6 [ igen nern
I A lehetskges meghosszabbitisok sz6ma: (ha van ilyen) vagy Cs k6zott
]

[x]

(ha ismerf) Meghosszabbithatb szerzodesek eseten a tovibbi hirdetmenyek
tervezett utemezese :

1

h6napban: vagy napban: (a szerzodes megkotCsCtol szamitva)

11.3) A szerzodds idotartama vagy a befejezes hatdrideje

I
I

Az idotartam h6napban: 24 vagy napban: (a szerzodks megkotksktol szgmitva)
vagy
Kezd6s : (nap/hdnap/P v)
Befejezks (nap/hbnap/Pv)

111. szakasz: Jogi, gazdasigi, phnzugyi es muszaki informicibk
111.1) Az alv6llalkozbi szerzodhssel kapcsolatos felthtelek

I

111.1.1) A szerzod6st biztosit6 mell6kk~teleretts6gek:(adott esetben)

/

K6sedelmi kbtbkr a szerz6dCstervezetben foglaltak szerint.
A teljesit6si hatiridok Vallalkoz6nak felr6hat6 okb61 torteno elmulaszt6sa eseten
a V611alkoz6 kesedelmi kotber fizetesere koteles. A kotbkr alapja a Kiegbzito
Iratok rCsz6t k6pezo keretszerzodes-tervezet 1. sz. melleklet6ben
meghatarozott fejlesztksi feladatok esetkben a keretszerzod6s 43. a) - d)
pontokban az adott fejlesztesi feladat tekinteteben meghatArozott, illetve a
KiegCszito Iratok reszet kepezo keretszerzod6s-tervezet 1. s z i m l i mellCkleteben
fel nem sorolt fejlesztesi feladatok esetkben az egyedi szerz8dksben
meghatarozott vallalkoz6i dij, mert6ke minden k6sedelmes nap utan a
villalkoz6i dij 0,2 szazalkka, legfeljebb azonban a vallalkoz6i dij 10 %-a.

111.1.2) Fo finanszirozisi 6s fizetksi felt6telek 6s/vagy hivatkozis a
vonatkoz6 jogszabilyi rendelkerbsekre:
Az ellenszolgaltatas teljesitkse a kozbeszerz6sekrol sz616 2011. 6vi CVIII. tv.
(tovabbiakban: Kbt.) 130-131. 5-iban eloirtaknak megfeleloen tortenik, az
eljaras lezirasakent megkotott szerzod6sben foglalt feltetelek szerint. A
szerzodesben es a Kbt.-ben nem szabilyozott kerdksekben a Ptk. rendelkezgsei
az iranyad6ak.
Ajanlatkero a szerzodesben eloirja a Kbt. 125. (4)-(5) bekezdkse szerinti
rendelkezeseket is.

111.1.3) A kozos ajinlatot tevo nyertesek Siltal 16trehozand6 gazdasdgi
tdrsasgg, illetve jogi szem6ly: (adott esetben)
Ajanlatkero kizarja projekttarsasag Ietrehozasat.
Kozos r6szvGteli jelentkezes benylijtasa eseten a r6szv6telre jelentkezesben
utalni kell a kozos r6szveteli jelentkezksi szandekra, s meg kell nevezni a kozos
reszvktelre jelentkezoket, illetve a Kbt. 25. (2) bekezdkse nyoman a
r6szv6telre jelentkezok kotelesek maguk kozul egy, a kozbeszerzesi eljarasban a
kozos reszv6telre jelentkezok nevkben eljarni jogosult kkpviselot megjelolni
(nkv, cim, kapcsolattart6 feltuntet6s6vel). Kozos rCszv6telre jelentkezes eseten
a kozos rCszvetelre jelentkezoknek megallapodast kell kotniuk egymassal,
melyben szabalyozzdk a kozos r6szvCtelre jelentkezok egymas kozotti 6s az
ajanlatkerovel va16 kapcsolatat.
A megallapodasnak az alibbi kotelezo elemeket kell tartalmaznia:
- a kozos rCszv6telre jelentkezok KEPVISELOJENEK megnevezese (nkv, cim,
kapcsolattart6 feltuntet6s6vel) 6s felhatalmazasa arra, hogy a kozos r6szv6telre
jelentkezok neveben eljarjon, felhatalmazasa az ajanlatk6rovel va16
kapcsolattartasra, valamint a teljes koru dont6shozatalra;
- a felek egyetemleges kotelezetts~gvallalasaa szerzodes teljesitks6re;
- a kozos reszvetelre jelentkezok megnevezese, ill. a reszvktelre jelentkezok
egymas kozotti munkamegosztasanak szab6lyozasa;
- a felek egy6rtelmu nyilatkozata arr61, hogy nyertesseguk esetkn a
szerzodesben foglalt valamennyi kotelezettseg teljesiteskig a megillapodas ezen
tartalmi elemein es a tagok szemCly6n nem valtoztatnak.
A reszvktelre jelentkezok szemklye kozos rCszv6telre jelentkezes eseten a
reszveteli hatarido lejarta utan nem valtozhat.
A kozos reszv6telre jelentkezes / ajinlattktel vonatkozasaban az eljaras soran
ajanlatkero a Kbt. 25. §-ban foglaltak szerint jar el Cs ezen rendelkezksek
betartasat a kozos jelentkezoktol is megkoveteli.
AjanlatkCro a r6szvritelre jelentkezes / ajanlattetel vonatkozasaban felhivja a
r6szvetelre jelentkezok figyelmkt a Kbt. 26. §-ban foglaltakra!

111.1.4) Egydb kiilonleges felt6telek: (adott esetben)

I A szerz6dCs teljesitesCre kulonleges feltktelek vonatkoznak [ ] igen [x] nem

I (igen v&lasz esetkn) A kU16nleges feltktelek meghatirozisa:

111.2) Reszveteli feltetelek

111.2.1) Az ajanlattevo/reszveteIre jelentkezo szemelyes helyzetere
vonatkozo adatok (kizar6 okok), ideertve a szakmai 6s
ckgnyilvintart6sokba tortkno bejegyzksre vonatkoz6 eloir6sokat is

Az alkalmassag megiteles6hez szukseges adatok es a megkovetelt igazolasi
mod:
Az eljarasban nern lehet reszvetelre jelentkezo, alvallalkoz6, Cs nern vehet reszt
az alkalmassag igazolasaban olyan gazdasagi szereplo, aki a Kbt. 56. Ej (1)
bekezdkse szerinti kizar6 okok hatalya alatt all.
Az eljarasban nern lehet reszvetelre jelentkezo az a gazdasagi szereplo, aki a
Kbt. 56. Ej (2) bekezdese szerinti kizaro okok hatalya alatt all.
Az eljarasban nern lehet rCszvCtelre jelentkezo, alvallalkoz6, illetve nern vehet
reszt az alkalmassag igazolasaban olyan gazdasagi szereplo, aki a Kbt. 57. Ej (1)
bekezdCs a)- f) pontjai szerinti kizar6 okok hatalya alatt all.
Az igazolas modja:
a.) R6szvCtelre jelentkezo vonatkozasaban:
A kozbeszerzesi eljarasokban az al kalrnassag es a kizar6 okok igazolasanak,
valamint a kozbeszerzesi musza ki leiras rneghatarozasana k modjar61 sz616
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2.-9. Ej illetve 11. es 13. Ej szerint kell
igazolni, hogy a r6szvetelre jelentkezo nern a11 az ajanlatkero altal eloirt kizaro
okok hatalya alatt.
b.) Alvallalkoz6 6s adott esetben az alkalrnassag igazolasaban reszt vevo mas
szervezet vonatkozasa ban:
A kozbeszerzesi eljarasokban az alkalmassag 6s a kizar6 okok igazolasanak,
valarnint a kozbeszerzesi rnuszaki leiras rneghatarozasanak rn6djar61 szolb
310/2011. (XII.23.) Korrn. rendelet 10. Ej szerint kell igazolni, hogy az
alvallalkoz6 Cs adott esetben az alkalrnassig igazolasaban reszt vevo mas
szervezet nern a11 az ajanlatkero altal eloirt kizar6 okok hatalya alatt.
111.2.2) Gazdasagi 6s pknziigyi alkalmass6g (adott
esetben)

Az alkalrnassag rnegit6lCsChez szuksCges adatok 4s a rnegkovetelt igazolasi
rn6d:
RCszvetelre jelentkezonek (illetoleg a Kbt. 55. Ej (4) bekezdkse szerinti esetben a
kozos reszvktelre jelentkezoknek illetve a Kbt. 55. Ej (6) bekezdkse szerinti
esetben az alkalrnassag igazolasaban rCszt vevo, a Kbt. 55. Ej (6) bekezdCs a)
vagy c) pontja szerinti szervezetnek) a rCszvCteli jelentkezesehez csatolnia kell:
P/1.
Az utols6 harorn lezart uzleti Cvrol (2010, 2011, 2012) sz616, sajat vagy jogelodje
szarnviteli jogszabalyoknak rnegfelelo rn6rlegCnek 6s eredrnCnykimutatasanak
egyszeru masolatat, arnennyiben a gazdasagi szereplo letelepedese szerinti
orszag joga eloirja kozzetetelkt.
Arnennyiben az ajanlatkero altal k6rt rnkrleg 6s eredrnCnykirnutatas a
ceginforrnaci6s szolgalat honlapjan (www.e-beszamolo. kirn.gov. hu)
rnegisrnerheto, ligy a rnkrleget 6s eredrnCnykirnutatast az ajanlatkero ellenorzi,
ez esetben a ceginforrnaci6s szolgalat honlapjan rnegtalalhat6 rnerleg es
eredrnhnykirnutatas csatolasa a reszvkteli jelentkezesben nern szukseges!
[310/2011. (XII. 23.) Korrn. r. 14. Ej (1) bek. b) pont].

I

Arnennyiben a rCszv6telre jelentkezo letelepedese szerinti orszag joga nern irja
elo beszarnol6 kozzCtetel&t, ajanlatkdro elfogadja a rCszv6telre jelentkezo
ckgszeru nyilatkozatat is az utols6 harom lezart uzleti 6v (2010, 2011, 2012)
mkrleg szerinti eredmCny6rol (evenkent megbontva).
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. Ej (2) bekezdCse szerinti esetben rCszvCtelre

jelentkezo csatolja a Ietrejotte, illetve tevekenyskgenek kezdete 6ta a
kozbeszerzes targyib61 (vasliti informatikai rendszerfejlesztes) szarmaz6
altalinos forgalmi ad6 nklkul szimitott arbevetelkre vonatkoz6 nyilatkozatat.
Vasliti informatikai rendszerfejlesztksnek minosul minden olyan informatikai
fejlesztksi feladat, amely norm61 vagy szkles nyomtivli, nyilt hozzifkrksu,
vegyes forgalmli, legalabb 3000 k m hosszli vagy 100 db allomast magaba fogla16
vasliti palyaha16zatra vonatkozoan vkgzett kapacitas-elemzo, vagy kapacitaselosztasi, vagy menetrend szerkesztksi, vagy fordul6tervezksi1 vagy
menetrendszimulaci6s, vagy menetdinamikai szamitas vagy topol6gia adatbazis
fejlesztksi vagy forgalomtervezo vagy forgalomiranyitas vagy palyaha16zat
mu"kodtet8 altal k i n i l t szolgaltatasok megrendel6s6vel1 kezeleskvel osszefuggo
temakorben tortknt.
P/2.
Ckgszeruen alairt nyilatkozatat a rkszv6teli felhivas feladasatbl visszafele
szamitott elozo harom lezart uzleti k v (2010, 2011, 2012) vonatkozasiban a
teljes - altalanos forgalmi ad6 nelkul szamitott - arbev6telCroI kvenkknti
bontasban, att61 fuggoen, hogy a gazdasagi szereplo mikor jott Iktre, illetve
rnikor kezdte meg tevekenyseget, amennyiben ezek az adatok rendelkezksre
6llnak.
4 Kbt. 55. Fj (4) bekezdkse nyoman az eloirt alkalmassagi kovetelmknyeknek a
kozos rkszvktelre jelentkezok egyuttesen is megfelelhetnek, illetve azon
gazdasagi k s pknzugyi helyzetre vonatkoz6 alkalmassagi kovetelmknyeknek,
amelyek krtelemszeruen kizar61ag egyenkCnt vonatkoztathatbak a gazdasigi
;zereplokre, elegendo, ha kozuluk egy felel meg.
4 Kbt. 55. Fj (5) bekezdkse nyoman az eloirt penzugyi-gazdasagi alkalmassagi
tovetelmknyeknek a reszvktelre jelentkezok barmely mas szervezet (vagy
;zemkly) kapacitasara timaszkodva is megfelelhetnek, a kozottuk fenna116
tapcsolat jogi jellegktol fuggetlenul. Ebben az esetben meg kell jelolni a
-6szvkteli jelentkezesben ezt a szervezetet 6s az eljarast megindito fel hivas
~onatkoz6pontjanak megjelolkskvel azon alkalmassagi kovetelmenyt
:kovetelmknyeket), melynek igazolasa erdekkben a rkszvetelre jelentkezo ezen
szervezet eroforrasara (is) tamaszkodik. A kapacitasait rendelkezesre bocsit6
szervezet az eloirt igazolisi m6dokkal azonos m6don koteles igazolni az adott
3lkalmassigi feltktelnek tortkno megfelelkst, t o v i b b i koteles nyilatkozni, hogy a
;zerzodes teljesitkskhez szukseges eroforrasok rendelkezksre allna k majd a
;zerzodks teljesitesenek idotartama alatt.

1 Kbt. 55. Fj (6) bekezdkse nyoman a pknzugyi-gazdasigi alkalmassag igazolasa
;oran a rkszvetelre jelentkezo a Kbt. 55. Fj (5) bekezdks szerint mas szervezet
tapacitasira a Kbt. 55. 5 (6) bekezdes a) illetve c) pontja szerinti esetekben
:Smaszkodhat, vagyis:
3) ha az alkalmassag igazolasakor bemutatott, mas szervezet 61tal
.endelkezksre bocsitott eroforrasokat a szerzodes teljesitkse soran tenylegesen
genybe fogja venni 6s ennek m6djar61 nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak
ekintendo az is, ha a szervezet alvallalkoz6kknt megjelolksre kerult, vagy
:) a gazdasigi 6s penzugyi alkalmassag igazolasa soran - az a) pontban
oglaltakon tlil - akkor is, ha a rkszv6telre jelentkezo rkszvkteli jelentkezkseben
~enylijtjaaz alkalmassig igazolisaban reszt vevo mas szervezet nyilatkozatit,
~melybene mas szervezet az ajinlattevo fizeteskeptelenskge esetkre
:ezesskget vallal az ajanlatkkro mindazon karanak megtkritkskre, amely az
~janlatkkrotaz ajinlattevo teljesitksknek elmaradasaval vagy hibas
eljesitkskvel osszefuggksben krte, k s amely mas biztositkkok krvknyesitkskvel
)em tkrult meg.
l a a rkszvktelre jelentkezo a P/1. vagy P/2. pont szerinti irattal azkrt nem
endelkezik, m e r t olyan jogi formaban mukodik, amely tekintetkben a
1eszamo16(mkrleg es eredmenykimutatas), illetve arbevktelrol sz616 nyilatkozat
~enylijtasanem lehetseges, az e pontokkal kapcsolatban eloirt alkalmassagi
:ovetelmeny 6s igazolisi m6d helyett barmely az ajanlatkkro altal megfelelonek

tekintett egyeb nyilatkozattal vagy dokurnenturnrnal igazolhatja penzugyi 6s
gazdasigi alkalrnassag6t. Az erintett r6szvCtelre jelentkezo kiegeszito
tijekoztatas kCrCse soran koteles alatirnasztani, hogy olyan jogi forrndban
rnukodik, arnely tekinteteben a beszarnol6, illetve arbevetelrol sz616 nyilatkozat
benyljjtasa nern lehetseges 6s tajekoztatist kerni az e pontokkal kapcsolatban
eloirt alkalmassagi kovetelmeny 6s igazolisi m6d helyett az alkalmassag
igazolasinak ajanlatkCr6 altal elfogadott rn6djar61.
Az alkalmassag minimurnkovetelm~nye(i):
Alkalmatlan a rCszvetelre jelentkezo (kozos reszvetelre jelentkezo), ha az alabb
meghatarozott feltetelek kozul birrnelyik fennall :
P/1.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. 5 (1) bekezdes b) pontjira
figyelernmel az utols6 h6rorn lezirt uzleti ev (2010, 2011, 2012) barmelyikenek
vonatkozasaban az eredmCnykimutat6s alapjan az uzerni tevekenyseg
eredmenye negativ volt, a rnerleg szerinti eredmeny 2010. uzleti evben negativ
volt, 2011-2012. evre vonatkoz6an a rnCrleg szerinti eredmeny kizar61ag abban
az esetben lehet negativ, ha a reszvetelre jelentkezo cegszeru nyilatkozataval
igazolja, hogy a negativ merleg szerinti eredmenyt a deviza irfolyamkulonbozetek negativ hatasa okozta. A 310/2011. (XII.23.) Korrn. rendelet 14. 5
(2) bekezdese szerinti esetben pedig a kozbeszerzCs targya (vasljti informatikai
rendszerfejlesztes) szerinti tevekenysCgbol szarmaz6 irbevetele nem eri el az
evi nett6 30 milli6 HUF osszeget.
P/2.
A 310/2011. (XII.23.) Korrn. rendelet 14. 5 (1) bekezdes c) pontjara figyelernrnel
a rCszvCteli felhivis feladisit61 visszafele szimitott, elozo h i r o m lezirt uzleti ev
(2010, 2011, 2012) vonatkozasaban a teljes - altalanos forgalrni ad6 nelkul
szarnitott - arbevetele nem Cri el az evi 100 rnilli6 HUF osszeget.

111.2.3) Muszaki, illetve szakmai alkalmassdg (adott
esetben)
Az alkalmassag megitelesehez szuksCges adatok Cs a rnegkovetelt igazolasi
m6d:
Reszvetelre jelentkezonek (illetoleg a Kbt. 55. 5 (4) bekezdese szerinti esetben a
kozos reszvetelre jelentkezokne k illetve a Kbt. 55. 5 (6) bekezdese szerinti
esetben az alkalrnassag igazolisaban reszt vevo, Kbt. 55. 5 (6) bekezdes a)
vagy b) pontja szerinti szervezetnek) a reszvkteli jelentkezesehez csatolnia kell:
M/1.
A reszveteli felhivas feladasatbl visszafelC szamitott 3 evben szerzodesszeruen
teljesitett szolgaltatasai isrnerteteset az alkalmassag egyertelmu
meg6llapitasahoz szukseges reszletezettsCggel a 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 15. 5 (3) bekezdCs a) pontja 6s a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
16. 5 (1) es (2) bekezdese szerint.
M/2.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. 5 (3) bekezdes d) pontja alapjan a
teljesitCsbe bevonni kiv6nt szakemberek tekintetCben csatolni kell a
szakemberek megnevezeset 6s bemutatasit tartalmaz6, az adott szakembert
rendelkezesre bocsat6 gazdas6gi szereplo 61tal cegszeruen a l i i r t nyilatkozatot,
valarnint a teljesitksbe bevonni kiv6nt szakemberek alairt szakmai oneletrajzit,
tovibba a teljesitksbe bevonni kivant szakemberek altal aliirt, a jelen
kozbeszerzes alapj6n megkotesre kerulo szerzodes teljesitesere vonatkoz6
rendelkezesre allasi nyilatkozatokat.
Az adott szakernbert rendelkezksre bocsat6 gazdasagi szereplo altal cegszeruen
alairt nyilatkozatban minirnalisan az alibbiakat kell megjelolni:
- az adott szakember nevet, kepzettseget, vegzettseget, az 6ltala rnegszerzett
szakmai tapasztalat (gyakorlat) idotartarnit.

A szakmai onkletrajzban minimalisan az alabbiakat kell megjelolni:
- nkv, kkpzettseg, vkgzettskg, sza kmai tapasztalat idotartamana k pontos
ismertetCse, oly m6don, hogy az on6letrajzban feltuntetksre kerul valamennyi, a
szakmai tapasztalat igazol6sakCnt megjelolt projekt vonatkozasaban az adott
projekt megnevezkse, a projekt megrendelojCnek neve, a projekt keretkben az
adott szakember altal ellatott feladat ismertetkse, az adott projekt keretkben a
szakember i l t a l teljesitett munkavkgzks idotartama.
A szakmai onCletrajzhoz mellCkelni kell a kCpzettsCget, ~Cgzettsegetigazol6
okirat(ok)at (kulonos tekintettel az egyetemi vagy foiskolai diploma oklevkl)
egyszeru masolatban.
M/3.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. tj (3) bekezdCs f) pontja alapjan a
r6szvktelre jelentkezo rkszCre erre jogosult szervezet altal kiallitott, CrvCnyes,
minoskgbiztositasi rendszert tanlisitb tanlisitviny egyszeru masolatat vagy a
minoskg biztositisa CrdekCben tett egyenertkku intkzkedkseinek leirasat
egyszeru masolatban. (AjanlatkCro az M/3. szerinti alkalmassagi kovetelmCny
tekintetCben a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. tj (2) bekezdCse szerint
jar el.)
A Kbt. 55. tj (4) bekezdkse nyoman az eloirt alkalmass6gi kovetelmknyeknek a
kozos rkszvktelre jelentkezok egyiittesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 55. tj (5) bekezdkse nyoman az eloirt muszaki-szakmai alkalmassigi
kovetelmenyeknek a rkszvktelre jelentkezok barmely mas szervezet (vagy
szemCly) kapacitasara tamaszkodva is megfelel hetnek, a kozottuk fenna116
kapcsolat jogi jellegktol fuggetlenul. Ebben az esetben meg kell jelolni a
rCszvCteli jelentkezksben ezt a szervezetet 4s az eljarast megindit6 felhivas
vonatkoz6 pontjinak megjeloICsCvel azon alkalmassagi kovetelmknyt
(kovetelmknyeket), melynek igazolisa CrdekCben a rCszvCtelre jelentkezo ezen
szervezet eroforrasira (is) tamaszkodik. A kapacitisait rendelkezksre bocsat6
szervezet az eloirt igazolasi m6dokkal azonos m6don koteles igazolni az adott
alkalmassagi feltktelnek tortCno megfelelCst, tovabba koteles nyilatkozni, hogy a
szerzodks teljesitksChez szukskges eroforrasok rendelkezksre i l l n a k majd a
szerzodks teljesitCsCnek idotartama alatt.
A Kbt. 55. tj (6) bekezdkse nyoman a muszaki-szakmai alkalmassag igazolisa
soran a rkszvCtelre jelentkezo a Kbt. 55. tj (5) bekezdCs szerint mas szervezet
kapacitisira a Kbt. 55. tj (6) bekezdks a) illetve b) pontja szerinti esetekben
tamaszkodhat, vagyis:
a) ha az alkalmassag igazolisakor bemutatott, mas szervezet 61tal
rendelkezksre bocsatott eroforrisokat a szerzodks teljesitCse soran tCnylegesen
igenybe fogja venni Cs ennek m6djir61 nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak
tekintendo az is, ha a szervezet alv6llalkoz6kCnt megjelolksre kerult, vagy
b) ha az alkalmassagi kovetelmCny korabbi szallit6sok, szolgaltatasok vagy
Cpitksi beruhazasok teljesitCskre vonatkozik, a rCszvCtelre jelentkezo nyilatkozik
arr61, hogy milyen mddon vonja be a teljesites soran azt a szervezetet,
amelynek adatait az alkalmassag igazolasahoz felhasznalja, amely IehetovC teszi
e mas szervezet szakmai tapasztalatinak felhasznalasat a szerzodCs teljesitCse
soran.
A Kbt. 55. tj (6) bekezdks b) pontja szerinti eset jelen eljarasban kiz6r6lag az
M I 1 alkalmassag igazolasa soran alkalmazhatb.

Az alkalmassag minimumkovetelmknye(i):
Alkalmatlan a rCszvetelre jelentkezo, ha az alabbi pontokban meghatarozott
kovetelmknyek kozul barmelyiknek nem felel meg:

lVern rendelkezik a r6szv6teli felhivas feladasat61 visszafele szarnitott 3 kvben
szerzodbszeruen teljesitett osszesen legalabb 3 db, rninirnalisan nett6 5 rnilli6
Ft/db krteku vasliti inforrnatikai rendszerfejlesztes targyli, szerzodesszeruen
rnegval6sitott referenciava I.
Vasliti inforrnatikai rendszerfejlesztCsnek rninosul minden olyan inforrnatikai
fejlesztesi feladat, arnely normal vagy szeles nyorntavli, nyilt hozzaf6r6su,
vegyes forgalrnli, legalabb 3000 krn hosszli vagy 100 db a11omast rnagaba foglalb
vasliti palyaha16zatra vonatkozoan vegzett kapacitas-elernzo, vggy kapacitaselosztasi, vagy rnenetrend szerkesztesi, vagy fordul6tervezesi, vagy
rnenetrendszirnulaci6s, vagy rnenetdinamikai szarnitas vagy topol6gia adatbazis
fejleszt6si1 vagy forgalorntervezo, vagy forgalorniranyitas, vagy palyah616zat
rnukodteto altal kinalt szolgaltatasok rnegrendel~sevel,kezel6s6vel osszefuggo
ternakorben tortent.

Nern rendelkezik a rkszv6teli felhivas feladasat61 visszafele szarnitott 3 kvben
szerzod~sszeruenteljesitett osszesen legalabb 3 db, egyenkent rninimalisan
nett6 500.000,- Ft/db erteku, web szerviz alapli, RailML forrnaturnli interfesz
fejlesztks targyli szerzod~sszeruenrnegval6sitott referenciaval.

I

Nern rendelkezik a teljesitksbe bevonni kivant alabbi szakernberekkel:
M/2.a.
- 2 fo felsofokli rnuszaki vegzettsdggel rendelkezo szakernberrel, akik PHP es

PostgreSQL prograrnozasi nyelvekben, tovabba web szerviz alapli, RailML
formdturnli interfesz fejlesztesben legalabb 3 eves fejlesztoi tapasztalattal
rendel keznek.
M/2. b.
- 2 fo felsofokli muszaki vegzettseggel rendelkezo szakernberrel, akik
inforrnatikai fejlesztksi teruleten legalabb 5 kves szakrnai tapasztalattal
rendel keznek.
AjanlatkCro a rnegjelolt szakember(ek) tekinteteben nern fogadja el azt,
arnennyiben a r6szv6telre jelentkezo ugyanazon szakernbert tobb
rninimurnkovetelrn~nynekva16 rnegfelelesre is igenybe veszi. Az alkalrnassagi
felteteleknek torteno rnegfeleleshez egy szakernber csak egy pozici6ra jelolheto,
osszesen tehat 4 kulonbozo szakernber bemutatasa szukseges.

Nern rendelkezik az erre jogosult szervezet alta l kiallitott, ervenyes,
szoftverfejlesztes es/vagy szoftveruzerneltet~sks/vagy inforrnatikai tanacsadas
teruletre kiterjedo, MSZ EN I S 0 9001:2009 szabvanysorozatnak rnegfelelo vagy
azzal egyenertekii, az Eur6pai Uni6 mas tagillamiban bejegyzett szervezettol
szarrnaz6 egyenertkku tan6sitvany altal tanlisitott rninos6gbiztositasi rendszerrel
vagy egyen6rtkku rninosCgbiztositasi intezkedksekkel.
111.2.4) Fenntartott szerzoddsekre vonatkozd informhciok (adott esetben)

I[

] A szerzodes vkdett rnuhelyek szirnara fenntartott

[ 1 A szerzodds teljesitkse vedett rnunkahely-tererntesi prograrnok keretdben
tortenik

111.3) Szolgdltatasmegrendelesre iranyulo szerzodesekre vonatkozo
kulonleges feltetelek

1

111.3.1) Adott foglalkozlsra (kBpzetts6gre) vonatkor6 inforrnlci6k
A szolgaltatas teljesitese egy adott foglalkoz6shoz (kepzettseghez) van kotve [ ]
igen [x] nem

I

(igen viilasz esetkn) A vonatkoz6 jogsza balyi rendel kezesre torten6 hivatkozis:
111.3.2) A szolglltatls teljesit6sbben szern6lyesen kozrernukodo
szern6lyek
A szervezeteknek kozolniijk kell a szolgaltatas teljesiteseben szemelyesen
kozremfikodo szemelyek nevet ks kkpzettskgkt [x] igen [ ] nem

IV. SZAKASZ: E U A R ~ ~ S
I V . l ) Az eljlras f a j t l j a

1

I

I V . l . l ) Az e l j l r l s f a j t l j a

[x] Targyalasos
[ 1 Nyilt
[ 1 Meghivisos

Megtortent a reszvktelre jelentkezok
kivdlasztasa, megjelolese (a targyalasos
eljaris egyes tipusai eseteben) [ ] igen [x]
nem
(igen vilasz esetkn, a kiv5lasztott rkszvktelre
jelentkez6k nevkt 6s cimkt a VI. 3) szakaszban
(Tovibbi informiicidk) kell megadni)

I V . 2 ) Birllati szernpontok

1

IV.2.1) Birllati szernpontok (jelillje be a megfelel6 rovatot/rovatokat)
(ha szijkseges, a B. mellkkletben adja meg a rkszekhez kapcsolddd biriilati
szempontokra vonatkozd toviibbi informiicidkat)

[x] A legalacsonyabb osszegu ellenszolglltatls
[ 1 Az osszess6g6ben legelonyosebb a j l n l a t az allbbiak szerint
[ ] az a16 bbiakban megadott rCszszempontok (a rkszszempontokat s~lyozissal
vagy - ha scilyozisra bizonyithatdan nincs lehet6skg - csokken6 fontossdgi
sorrendben kell megadni)
[ ] a dokument6ci6ban1 az ajanlati felhivasban vagy az aj6nlatteteli felhivdsban
meghatarozott rPlszszempontok

I

IV.2.2) Elektronikus Brlejthsre vonatkozb informacibk

/ Elektronikus 6rlejt6st fognak alkalmazni [ ] igen [x] nem

(igen valasz eseten, ha szukseges) Tovabbi informgcibk az elektronikus
arlejt&sr6l:

IV.3) Adminisztrativ informaciok

IV.3.1) Az ajanlatkero altal az aktahoz rendelt hivatkozhsi szam (adott
esetben)

IV.3.2) Az adott szerzodesre vonatkozoan sor kerult korabbi
kozzetetelre [ ] igen [x] nem

1 (igen viilasz esetEn)
1 1 Idoszakos eldzetes tijCkoztat6
[

[ ] Felhaszn616i oldalon kozzetett hirdetmeny

A hirdetmeny szama a Hivatalos Lapban:

I
1

/S - , datum : (nap/hbnap/&v)
[ ] EgyCb korabbi kozz4tCtel (adottesetben)

1 A hirdetmeny szima a Hivatalos Lapban:

1

1

I

1 /S - ,datum : (nap/hdnap/&v)

A hirdetmCny szdma a Hivatalos Lapban:

IV.3.3) A dokumentacio es a kiegeszito iratok beszerzesenek feltetelei
(a DBR kiv&tel&vel)

A dokumentaci6 beszerzCsCnek hatarideje
Datum : 2013/07/31 (nap/hdnap/&v) 1:dopont: 10:OO
A dokumentaci6Crt fizetni kell [x] igen [ ] nem
(igen viilasz eset&n, csak sziirnokkal) ~ r 100000
:
PCnznem: HUF
A fizetCs feltetelei Cs m6dja:
A fent megjelolt osszeghez afa is jarul, azaz a KiegCszito Iratok teljes bruttb
ellenCrtCke: 127.000Ft. A KiegCszito Iratok ellendrtCkCnek megfizetkse
atutalassal tortCnhet a VPE Kft. ajanlatkero Unicredit banknil vezetett 1091800100000039-75760007 szam6 bankszamlajara. Az atutalasi dokumentumon a
befizetCs jogcimet ,,KAPELLA Menetvonal IgCnylCs-kezelo Rendszer fejlesztkse"
fel kell tuntetni. A brutt6 osszeg atutalasinak bizonylata szuksCges a KiegCszito
Iratok 6tvCtelChez.
A KiegCszito Iratok aj6nlatkerotol va16 atvktele az eljarasban va16 r4szvCtel
feltetele.
IV.3.4) Ajanlatteteli vagy reszveteli hatarido

Datum: 2013/07/31 (nap/hdnap/&v) Idopont: 10:OO
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a palyazatok (p~lyamuvek),
illetve reszveteli jelentkezesek benyCijthat6k
[ ] Az EU barmely hivatalos nyelve

[x] Az EU kovetkezo hivatalos nyelve(i): HU
[ ] EgyCb:

-ig (nap/hdnap/& v)
vagy
Az idotartam h6napban: vagy napban: (az ajanlattkteli hatarido lejartat61
szam itva)

~

IV.3.7) Az aj6nlatok felbontas6nak feltetelei
Datum: (nap/hdnap/ev) Idopont:
(adott esetben) Hely :
Az ajanlatok felbontasan jelenlktre jogosult szemklyek (adott esetben) [ ] igen
[ Inem
(igen vslasz esetkn) Tovabbi inform6ci6k a jogosultakr61 6s a bontdsi eljarasr61:

V I . l ) A kozbeszerzes ismetlodo jellegere vonatkozo informaciok (adott
esetben)
A kozbeszerz6.s ism6tlo"do"jellegu" [ ] igen [x] nern
(igen valasz eseten) A tovabbi hirdetrnenyek kozzCtCtelCnek tervezett ideje:
VI.2) Europai unios alapokra vonatkozo informaciok
A szerz6dCs eur6pai uni6s alapokb61 finanszirozott projekttel Cs/vagy
prograrnrnal kapcsolatos [ ] igen [x] nern
(igen vilasz eseten) Hivatkozas a projekt(ek)re Cs/vagy program(ok)ra :
VI.3) Tovabbi informaciok: (adott esetben)
1. A KiegCszito Iratok atveheto szemClyesen vagy meghatalmazott litjan a Szab6
& Szomor ugyvkdi Irodiban (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky lit 55. 111.1.) a
+36 1269 5777 telefonszamon tortCno elozetes egyeztetks alapjan hCtfopentek: 09: 00-12.00 6ra kozotti idopontokban, a rCszvCteli jelentkezes
benylijtasanak napjan 09:OO-10:OO oraig, a befizetCst igazo16 okmany ugyanitt
tortkno bemutatasat kovetoen. A Kiegeszito Iratokat ajanlatkkro a Kbt. 50. 5 (3)
be kezdCsCben eloirta k figyelem bev6telCvel a rCszvCtelre jelentkezo kCrelm6re
postai liton rnegkuldi. A KiegCszito Iratokat legalabb egy r4szvCtelre
jelentkezone k vagy a rCszvCteli jelentkezesben megnevezendo alvallal koz6na k
meg kell vasarolnia. A reszvCtelre jelentkezonek vagy a r4szv6teli
jelentkezesben megnevezendo alvallalkoz6nak az atvetelhez a KiegCszit6 Iratok
ellenCrtekCnek megfizetCsCt igazolnia kell. AjanlatkCro felhivja a r6szvCtelre
jelentkezok figyelrnet arra, hogy a KiegCszito Iratok atadasara csak az
ellenCrtCknek az ajanlatkCro bankszirnlajan tortent jbvairasat kovetoen kerulhet
sor. A KiegCszito Iratok masra nern ruhizhatb at, nyilvanossagra nern hozhatb es
nern publikalhat6. Az aj6nlatkCro tekintettel a kozbeszerzesi dokumentaci6
tCrit4smentes rendelkezesre bocsatasar61Cs a dokurnentaci6ba tortCno elozetes
betekintCs biztositas6r61 szblb KozbeszerzCsek Tanicsa ElnokCnek a
KozbeszerzCsi ~ r t e s i t o7. szimaban 2011. januar 17. napjin rnegjelent
ajan16sara felhivja a r4szv6telre jelentkezok figyelmCt, hogy ajanlatkCro nern
tud eltekinteni a KiegCszito Iratok tekintetkben az ellenszolgaltatas eloirasat61,
de biztositja a reszvCtelre jelentkezok rCszCre a Kiegkszito Iratokba tortCno
tCritCsrnentes betekintCs IehetosCgCt a felhivas megjelenkse napjat61 a
rCszvCteli hataridoig bezar61ag munkanapokon 09:OO-12:OO 6ra kozott a Szab6 &
Szomor UgyvCdi Irodiban (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky lit 55. 111.1.)
betekintesi nyilatkozat kitoltgse Cs alairasa elleneben. AjanlatkCro azonban
felhivja a rCszvCtelre jelentkezok figyelmkt, hogy az CrvCnyes rCszvCteli
jelentkezes feltCtele a KiegCszit6 Iratok ajanlatkCrot81 torteno atvCtele.

2. AjanlatkCro az eljarasban a hiinyp6tlast a Kbt. 67.
megfeleloen biztositja.

5 -ban foglaltaknak

3. Az eljaras alkalrnazisanak indokolasa: a Kbt. 114. 5 (1) bekezdCse nyornan a
kozszo1g61tat6k kozbeszerzeseire vonatkoz6 sajitos kozbeszerzesi szab6lyokr61
szb16 289/2011 (XII.22) Korm. rendelet 2. 5 (1) bekezdese szerint a hirdetrnkny
kozzet6televel indul6 targyalasos eljaras kozszolgaltatb ajanlatkerok esetCben az
ajanlatkero valaszt6sa szerint alkalrnazhat6.
4. A szerzod4ses feltktelekre iranyulo targyalasok Cs az irtargyalas rCszleteirol
3 2 eljaras misodik szakasz6ban, az ajanlatteteli felhivasban 6s a
3okurnentaci6ban rendelkezik majd az ajanlatkkro.

5. A Kbt. 60. 5 (2) bekezdese alapjan a rCszvkteli jelentkezkst a rCszvetelre
ielentkezonek a reszveteli felhivasban rneghatarozott tartalmi 6s formai
tovetelmCnyeknek megfeleloen kell elkeszitenie 6s benylijtania.

5 (1) bekezdkse alapjan a r6szvCteli jelentkezkst irasban 6s z6rtat-1,
jelen r6szvCteli felhivasban rnegadott cimre (Szabo & Szomor ugyvedi Iroda,

5. A Kbt. 61.
3

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky lit 55. 111.1.) kozvetlenul vagy postai liton kell
benylijtani a rkszvCteli hatarido lejartaig.
7. A rkszvkteli jelentkezCssel szernben timasztott formai kovetelrnknyek a
kovetkezo k :
a) A rkszvkteli jelentkezes eredeti pkldanyat zsin6rra1, lapozhat6an ossze kell
fuzni, a csorn6t rnatricaval a rkszvkteli jelentkezes elso vagy hits6 lapjahoz kell
rogziteni, a rnatricat le kell bClyegezni, vagy a rCszvCtelre jelentkezo rkszkrol
erre jogosultnak a16 kell irni, ~ j g yhogy a bClyegzo, illetoleg az aIair6s legalabb
egy rksze a rnatrican legyen;
b) A reszveteli jelentkezes oldalszarnoz6sa eggyel kezdodjon es oldalankknt
1-gyel novekedjen. Elegendo a szoveget vagy szarnokat vagy kkpet tartalrnaz6
oldalakat szarnozni, az ures oldalakat nern kell, de lehet. A cirnlapot ks hitlapot
(ha vannak) nern kell, de lehet szarnozni.
c) A reszvkteli jelentkezksnek az elejen tartalomjegyzkket kell tartalrnaznia,
rnely alapjan a rkszvkteli jelentkezesben szereplo dokurnenturnok oldalsz6rn
alapjin rnegtalalhatoak;
d) A rkszvCteli jelentkezest z6rt csornagol6sban1rnagyar nyelven 4s 4
nyorntatott (1eredeti, 3 rn6solati) valarnint 1elektronikus rnasolati pkldanyban
kell benylijtani. Az elektronikus misolati pCldanyt CD/DVD adathordoz6n1 nern
rnodosithato pdf file forrnaturnban kell benylijtani. Az eredeti reszveteli
jelentkezks fedlapjan szerepelni kell az ,,eredetiM rnegjelolksnek. Az eredeti 6s a
rnasolati pkldanyok kozotti eltCrCs eseten az ,,eredetin peldany tartalrna a
rnCrvad6. ReszvCtelre jelentkezonek jelentkezkseben nyilatkoznia kell, hogy a
rCszvCteli jelentkezes elektronikus formaban benylijtott peldanya a papir alapli
(eredeti) peldannyal rnegegyezik.
A kulso csornagolason ,,KAPELLA IYenetvonal IgCnyles-kezelo Rendszer
fejlesztCse" rnegjelolest kell feltuntetni. AjanlatkCro tajekoztat6sul kozli, hogy
arnennyiben a csornagolason a rkszvetelre jelentkezok nern tuntetik fel a ,A
rCszveteli hat6rido lejartaig (2013. 07.31. 10:OO 6ra) nern bonthat6 fel" feliratot,
ligy nern tud felelosseget vallalni annak a rCszv6teli hatarid6 elott torteno
fel bont6s6ert.
e) A rCszvCteli jelentkezesben ICvo, rninden - a rCszvetelre jelentkezo vagy
alv6llalkoz6, vagy alkalrnassig igazolasaban rCszt vevo szervezet 61tal keszitett
- dokurnenturnot (nyilatkozatot) a vCgen a16 kell irnia az adott gazdasagi
szereplonel erre jogosult(ak)nak vagy olyan szernelynek, vagy szernklyeknek
aki(k) erre a jogosult szernCly(ek)to"l ir6sos felhatalrnazast kaptak.
f) A r6szvCteli jelentkezks rninden olyan oldalit, arnelyen - a rCszvCteli
jelentkezes bead6sa elott - rn6dositast hajtottak vCgre, az adott dokurnenturnot
aIair6 szernelynek vagy szernelyeknek a rn6dosit6sn61 is kkzjeggyel kell ell6tni.

8. A Kbt. 40. Ej (1) bekezdes a)-b) pontjai alapjan a reszvCteli jelentkezesben
rneg kell jelolni (nernleges nyilatkozat is szukseges):
a) a kozbeszerzesnek azt a reszet (reszeit), arnelynek teljesitCsChez a
rCszvCtelre jelentkezo alv6llalkoz6t kivan igenybe venni,
b) az ezen rCszek tekintetkben a kozbeszerzCs CrtCk6nek 10 % - i t rneghalad6
rnCrtCkben igCnybe venni kiv6nt alvallalkoz6kat1 valarnint a kozbeszerzCsnek azt
a szizalekos aranyit, arnelynek teljesiteseben a rnegjelolt alvallalkoz6k kozre
fognak rnukodni.
9. A reszvCteli jelentkezesben csatolni kell a rCszvCtelre jelentkezo (kozos
reszvetelre jelentkezks eseten valarnennyi kozos reszvetelre jelentkezo) es az
alv6llalkoz6, valarnint a Kbt. 55. Ej (5) bekezdkse szerint kapacitist biztosit6
szervezet cegjegyzCsere jogosult azon szernely(ek) kozjegyzoi aIair6s

hitelesitkssel e l l i t o t t ckga16ir6si nyilatkozatat (aliirasi cimpkldanyat) vagy
ugyvkd 61tal ellenjegyzett a16ir6s m i n t i j i t egyszeru misolati forrnaban, akik a
rkszvkteli jelentkezkst, az abban szereplo barrnely nyilatkozatot szign6lj6k1
a16irj6k. [Arnennyiben az a16ir6/szign616 szemely nem ckgjegyzksre jogosult az
adott gazdasigi szereplbnkl, ligy csatolni kell az adott gazdasigi szereplonkl
ckgjegyzksre jogosult szemkly 61tal al6irt felhatalmazist is, melynek
tartalmaznia kell a rneghatalmazott szemkly a16irAs6t is, csatolni szukseges
tovibba a felhatalmazist a16ir6 szemkly a16ir6si c i m p k l d i n y i t is.]
10. A rkszveteli jelentkezksben a Kbt. 60. tj (6) bekezdese alapjin az
oldalszarnokkal ell6tott tartalomjegyzkket kovetoen a cegjegyzksre jogosult
szemkly vagy az i l t a l a a rkszveteli jelentkezks a16iris6ra felhatalrnazott szemkly
a16ir6s6val e l l i t o t t felolvas6lapot kell becsatolni, amelyen szerepeltetni kell a
rkszvktelre jelentkezo (kozos rkszvktelre jelentkezks esetCn valarnennyi
rkszvktelre jelentkezo) nevkt, szekhelykt, telefon 6s telefax szamit, ernail
cirnCt. A felolvas6lap rnintijat a Kiegkszito Iratok tartalrnazza.
11. Tekintettel arra, hogy az elj6r6s magyar nyelven folyik, a rkszvetelre
jelentkezonek minden nyilatkozatot, hat6s6gi igazolist magyar nyelven vagy
magyar forditisban kell a benylijtania. A nem magyar nyelven benylijtott
dokumenturnokat legal6bb a rkszvetelre jelentkezo iiltali felelos forditisban kell
csatolni. FelelBs forditas alatt az AjanlatkCro az olyan forditist Crti, arnely
tekintetkben a rkszvCtelre jelentkezo kkpviseletkre jogosult szemkly ckgszeruen
nyilatkozik, hogy az rnindenben megfelel az eredeti szovegnek. A forditis
tartalm6nak a helyessCgkkrt a rCszvCtelre jelentkezo a felelos.

12. A rkszvkteli jelentkezksek bont6s6ra 2013.07.31-en 10:OO 6rakor kerul sor. A
bontas helye: Szab6 & Szomor ljgyvedi Iroda (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky
lit 55. 111.1.) A bont6son az aj6nlatkCro Cs a rCszvetelre jelentkezok kkpviseloi,
tov6bb6 az i l t a l u k rneghivott szemklyek jogosultak jelen lenni.
13. Aj6nlatkCro felhivja a figyelmet arra, hogy nerncsak a rCszvCteli
jelentkezksek, hanem az ajinlatok elkkszitksknek, a targyalisoknak k s a
szerzodCseknek is a kiz6r6lagos nyelve a magyar.
14. AjanlatkCro a rCszvCteli szakasz eredmenykrol sz616 dontkse rneghozatala es
az arr61 torteno t i j k k o z t a t i s rkszvetelre jelentkezok rkszkre tortkno rnegkuldese
sordn a Kbt. 65. tj (3)-(4) bekezdksei, illetve a 77. tj (1)-(2) bekezdksei szerint
jar el.
15. Az ajinlattkteli felhivis k s dokurnent6ci6 megkuldCsCnek tervezett napja
(osszhangban a Kbt. 90. tj (6) bekezdkskre figyelernrnel a Kbt. 85. tj (3)
bekezdkskben eloirtakkal) 2013. augusztus 22.
16. Ajinlatkkro felhivja a rCszvktelre jelentkezok figyelmkt arra, hogy az eljaras
aj6nlatteteli szakaszaban ajanlattevokknt csak olyan osszetCtelben tehetnek
ajanlatot, ahogyan az alkalrnassa minositCsuk a rCszvCteli szakaszban
rnegtortknt.
17. A rkszvkteli szakaszban ajinlatkero nem kkrhet, a rCszvetelre jelentkezo
pedig nern tehet ajanlatot. Ha a rCszvCtelre jelentkezlj ajinlatot tesz a rkszvCteli
jelentkezkse a Kbt. 74. tj (3) bekezdCs alapjin Crvknytelen.
18. Az elj6rdsban va16 reszvCtel minden koltskge a rCszvCtelre jelentkezot
terheli.
19. AjAnlatkkro a kozbeszerzesi elj6risokban az alkalrnass6g 6s a kizar6 okok
igazolas6nak, valamint a kozbeszerzCsi muszaki leir6s meghatdroz6s6nak
m6dj6r61 sz616 310/2011 (X.23.) Korm. rendelet 20. tj (4) bekezdCse szerint
ezliton tijekoztatja a reszvCtelr-e jelentkezoket, hogy jelen kozbeszerzksi
e l j i r i s b a n az alkalrnass6gi minimumkovetelmknyeket szigorlibban hatirozta
meg a rninositett ajinlattevok jegyzCkCbe kerules kovetelmCnyeihez kkpest,

ezCrt a minositett ajanlattevoknek is igazolniuk kell a szerzodks teljesitkskre
va16 alkalmassigukat az alkalmassagi kovetelmenyek tekintetkben.
A szigorljbban meghatarozott alkalmassagi kovetelmenyek:
A 111.2.2. pontjanak valamennyi feltetele
A 111.2.3. pontjanak valamennyi feltetele.
20. RCszvktelre jelentkezonek a Kbt. 60. 5 (5) bekezdkskben foglaltak alapjan a
rkszvkteli jelentkezksben nyilatkoznia kell, hogy a kis- 4s koz~pvallalkozasokr61,
fejlodCsuk tamogat6sar61 sz616 2004. 4vi XXXIV. torvkny szerint mikro-, kis vagy
koz~pvallalkozasnakminosul-e. Amennyiben a rkszvktelre jelentkezo a 2004. Cvi
XXXIV. torvkny 3. §-a alapjan nern minosul mikro-, kis- vagy
kozepv~IlaIkozasnak,vagy a fenti jogszabaly 2. §-a ertelmkben nern tartozik a
hivatkozott torvkny hatalya a16, ljgy ez esetben a ,,nem minosul mikro-, kis-, Cs
kozepvallalkozasnak" nyilatkozat csatoland6.
21. A Kiegkszito Iratok atvetelkt kovetoen a kapcsolattart6 szemkly Cben,
illetoleg adataiban bekovetkezo va1tozasr61 az ajanlatkerot faxon megkuldott
irasbeli nyilatkozattal kell tajekoztatni. Az ajanlatkkro ezen nyilatkozat
kkzhezvetelkt kovetoen koteles a kapcsolattart6 szem4lyCben, illetoleg
adataiban bekovetkezo valtozast figyelembe venni.
22. Ajanlatkero valamennyi krtesitest (igy kulonosen: jegyzokonyv, osszegez6s)
a felolvas6lapon megadott faxszamra is megkuldi a rkszvktelre jelentkezok
reszere. Ajanlatkero felhivja a rCszv6telre jelentkezok figyelmet, hogy
kapcsolattartisi adataikat sziveskedjenek a felolvas6lapon ljgy megadni, hogy
ajanlatkero nern vallal felelosskget azCrt, amennyiben a megkuldott krtesitesek
a cimzett oldalan nern jutnak el a megfelelo kapcsolattart6hoz (technikai ok,
szabadsag stb.). Amennyiben a rkszvetelre jelentkezo a felolvas6lapon megadott
elkrhetoseget m6dositani, kiegksziteni kivinja, ljgy errol koteles ajanlatkerot
faxon megkuldott irasbeli nyilatkozattal tajekoztatni. (Ajanlatkero e korben nern
fogadja el az ljn. ,,out of officem/ ,,hazon kivul" uzeneteket, ehelyett kkri, hogy a
r6szvCtelre jelentkezok ezen adatok m6dositasar61 kulon telefaxot
sziveskedjenek kijldeni).
23. A 111.2.2) pont kiegkszit6sekknt ajanlatkCro kozli, hogy a nern forintban
megadott referenciaban szereplo adatokat eredeti devizanemben kkri megadni.
Az idegen devizanemben megadott referenciak forintra torteno atszamitasara
ajanlatkkro a r6szv6teli felhivas feladisanak napja szerinti MNB deviza
arfolyamot alkalmazza, illetve ennek hianyiban az ECB i l t a l ugyanebben az
idopontban jegyzett devizak keresztarfolyam6b61 szamitott arfolyam kerul
alkalmazasra.
24. Ajanlatkero jelzi az ajanlattkteli szakasz kapcsan, hogy a Kbt. 54. 5 (1)
bekezdCs6re tekintettel az ajanlattkteli szakaszban elo fogja irni, hogy az
ajinlattevok tajkkoz6djanak a munkavallal6k vkdelmhre 6s a munkafeltetelekre
vonatkoz6 olyan kotelezetts6gekrol, amelyeknek a teljesitks helyen Cs a
szerzod4s teljesitkse soran meg kell felelni. Fentiekre vonatkoz6an az ajanlatban
majd nyilatkozni kell. Ajinlatkkro az ajanlattkteli dokumentacioban megadja
azoknak a szervezeteknek (hat6sagoknak) a nevet 6s cimkt (elerhetoskgkt),
amelyektol az ajanlattevo megfelelo tijkkoztatast kaphat.

25. Az ajanlatkero - figyelemmel a Kbt. 35. 5 (1) bekezdeseben foglaltakra - azt
tekinti az eljaras irant Crdeklodkskt jelzo gazdasagi szereplonek, aki az
&-deklodeskt irasban jelzi. Egyidejuleg meg kell adni az irasbeli kapcsolattartasi
forma alkalmazasa soran hasznalhat6 faxszamot, amelyre ajinlatkkro a
Kbt.-ben eloirt taj6koztatasokat kuldi az krdeklodeset jelzo gazdasagi
szereplonek.
26. Amennyiben a rkszvktelre jelentkezo, alvallalkoz6 vagy az alkalmassig
igazolasaban resztvevo gazdasagi szereplo a Kbt. 36. 5 (5) bekezdkse szerint
kivan tknyt vagy adatot igazolni, de az ezen tCnyt vagy adatot tartalmaz6, a Kbt.

36. 5 (5) bekezdes szerinti nyilvantartas a Kozbeszerzksi Hatosag litmutatojaban
nem szerepel, ligy reszvetelre jelentkezonek vagy az alkalmassag igazolasaban
reszt vevo szervezetnek a Kbt. 36. 5 (6) bekezdese szerint a kozbeszerz6si
eljarasban meg kell jelolnie az krintett nyilvantartast.
27. Ahol az ajanlatkero a Kbt.-re hivatkozva dokumentum benyljjtasat irja elo, a
dokumentum egyszeru masolatban is benylijthato, ha az ajanlatkkro nem irta
elo hiteles masolat benylijtasat (Kbt. 36. 5 (3)).
28. Amennyiben a Kbt. 124. 5 (4) bekezdkse szerinti ajanlattevo a Kbt. 55. 5 (6)
bekezdes c) pontja alapjdn igazolta a gazdasagi ks penzugyi alkalmassagot,
abban az esetben az ajanlatkero es a Kbt. 55. 5 (6) bekezdes c) pontja alapjan
kezesseget vallalo szemely (szervezet) kozott a Polgari Torvenykonyvrol szolo
1959. evi IV. torvkny 272. 5 (1) bekezdks szerinti kezessegi szerzodes jon Ietre
olyan m6don, hogy a fentiek szerinti irasbeli kezessegvallalasnak az ajanlatkero
altali elfogadasarol a kezesseget vallalo szemklyt (szervezetet) Crtesiti az
ajanlatkkro. Erre tekintettel a kezesseget vaIla16 koteles az ajinlatban megadni
szekhelyet (postacimCt), telefonszamat, faxszamat, e-mail cimkt.
29. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. 5 ertelmkben folyamatban lev0
valtozasbejegyzksi eljaras eseteben a reszveteli jelentkezeshez csatolni kell a
cCgbir6saghoz benybjtott valtozasbejegyzesi kerelmet 6s az annak krkezkserol a
ckgbirosag altal megkuldott igazolast.
30. Jelen rkszvkteli felhivasban nem szabalyozott kkrdesekben az eljaras
meginditasakor hatalyos, kozbeszerzesekrol sz61o 2011. k v i CVIII. torvkny ks a
kapcsol6d6 jogszabalyok az iranyadok.

VI.4) Jogorvoslati e l j i r i s

1

VI.4.1) A jogorvoslati e l j i r i s t lebonyolit6 szerv
Hivatalos ndv:
KozbeszerzCsi Dontobizottsag
Postai cim:
Riad6 u. 5.

I

Viros:
Budapest

Postai
irinyit6szim:

Orszig :
HU

1026
E-mail:
dontobizottsagokt. hu

Telefon:

Internetcim (LIRL): www. kozbeszerzes. hu

Fax:

+36 18828592
+36 18828593

1

I

A bdkdltetdsi e l j i r i s t lebonyollt6 szerv (adott esetben)

1 Hivatalos ndv:
Postai cim:

I Viros:

Postai
i r inyit6szim:

1 E-mail:

Orszag:

I Telefon:
Fax:

Internetcim (URL):

VI.4.2) Jogorvoslati kdrelmek benyrijtisa (toltse ki a VI.4.2 rovatot vagy
sziikskg eset6n a VI. 4.3 rovatot)
A jogorvoslati kCrelmek benyujtasanak hataridejkre vonatkoz6 pontos
informici6:
A Kbt. 137. 5 (3)bekezdCs szerint

1

VI.4.3) A jogorvoslati kdrelmek benyrijtdsira vonatkoz6 informici6 a
kovetkezo szervtol szerezheto be

5
1 Postai cim:
Viros:

Postai
irinyit6szim:

E-mail:

Telefon:

1 Internetcim (URL):
1

Orszig:

I Fax:

VI.5) E hirdetmdny feladdsdnak idopontja: (nap/hdnap/&v)
A. MELLEKLET

Tovibbi cimek 6s kapcsolattartisi pontok
I)
Tovibbi informici6 a kovetkezo cimeken 6s kapcsolattartisi pontokon
szerezheto be

I

Hivatalos n6v:

Nemzeti azonosit6:(ha
ismert)

Postai cim:
Vlros:

Postai
irlnyit6szlm:

Kapcsolattartlsi pont(ok):

Orszlg :
Telefon:

Cimzett:
Fax:

E-mail:
Internetcim (URL):

11) Cimek 6s kapcsolattartlsi pontok, ahonnan a dokumentdci6 6s a
kieg6szito iratok (ide6rtve a dinamikus beszerz6si rendszerre vonatkoz6
dokumentlci6t is) beszerezhetok

Nemzeti azonosit6:(ha
ismert)

Hivatalos n6v:
Postai cim:
Vlros:

Postai
irlnyit6szlm:

Kapcsolattartlsi pont(ok):

Orsz6g:
Telefon:

Cimzett:
E-mail:

Fax:

Internetcim (URL):
111) C imek 6s kapcsolattartlsi pontok, a h o v l az ajlnlatokat/r6szv6teli
jelentkezbseket be kell nyiijtani

Nemzeti azonosito:(ha
ismert)

Hivatalos n6v:
Postai cim:
Vlros:
Kapcsolattartlsi pont(ok):

Postai
irlnyit6szlm:

Orszlg :
Telefon:

Cimzett:
E-mail:

Fax:

Internetcim (URL):
IV) A m l s i k ajdnlatkbro cimei, amely nev6ben az ajlnlatk6ro a beszerzest
v6gzi

Hivatalos n6v:

Nemzeti azonosit6 (ha
ismert) :

Postai cim:
Varos:

Postai
irdnyit6szdm:

Orszag:

-- --- ---- (Az A. melliklet I V ) szakasza szuksgg szerint tobb pildinyban is
hasznilhatd) ------B. MELLEKLET
R6szekre vonatkoz6 informdci6k
R6sz szdma: 1Elnevez6s:
1) Rovid meghatdroz6s:
2) Kozos kozbeszerz6si sz6jegyzek (CPV)

'1
1

I

3) Mennyis6g:

(ha ismehcsak szimokkal) Becsillt k61tsCg 6fa nClkiil : PCnznern :
vagy: 4s kozott. Pknznem:
4) A szerzodes idotartamdra vagy kezdet6re/befejezks&e vonatkoz6
kulonbozo idopontok f eltuntet6se (adott esetben)
Az id6tartam h6napban: vagy napban: (a szerz6dks megkdtkskt6l sz6rnitva)
VagY
Kezdks (nap/hdnap/&v)
BefejezCs (nap/hdnap/&v)
5) Tovdbbi informdci6k a r6szekrol:

------------------ (Ezt a mell~kleteta r&szek szimina k megfelelo"pCldinyban kell
hasznslni) ----------------

C2. MELLEKLET

- Egyes dgazatok

SZOLGALTATASI
A 11. SZAKASZBAN (A SZERZ~DESTARGYA) EMUTE~T
KATEGORIAK

2004/17/EK I ~ N Y E L V

I

Kategbria szama
[ 11
1

Karbantartasi Cs javitasi szolg6ltat6sok
Szarazfoldi szallitasi szolgaltatasok [2], belekrtve a
pancelozott jarmuvel vCgzett szolgaltatasokat es a
futarszolgalatokat, kiveve a postai kuldemknyek szallitasat
Legi szemelysza11itasi es teherfuvarozasi szolg5ltatisok1
kivCve a postai kuldemCnyek szallitdsit
Szarazfoldi [3] 6s ICgipostai kuldemknyek szallitasa
T6vkozlCsi szolgaltatasok
PCnzugyi szolgaltatasok:
(a) Biztositasi szolg6ltatasok (b) Banki Cs befektetesi
szolg61tat6sok4
SzamitbgCpes Cs azzal osszefuggo szolgiltat6sok
Kutatasi es fejlesztCsi szolg6ltatSsok [5]
Szimviteli, konyvvizsg616i 6s konyvelBsi szolg6ltat6sok
Piackutatasi es kozvelemCny-kutatasi szolg5ltat6sok
VezetCsi tanacsadb szolgaltatasok [6] Cs az ezzel
osszefuggo szolgaltatasok
~ ~ i t ~ s zszolgaltat6sok;
eti
mClyCpitCsi szolg6ltat5sok Cs
integrslt mClyCpitCsi szolg6ltat6sok; v6rosrendezesi es
tajrendezksi szolg5ltat6sok; az ezekkel osszefuggo
tudomanyos Cs miiszaki tanacsadisi szolg6ltatasok;
miiszaki vizsgalati Cs elemzo szolg6ltat6sok
Reklamszolg6Itat6sok
~ ~ u l e t t a k a r i t iszolgaltatasok
si
Cs ingatlankezelCsi
szolg6ltat6sok
Kiadbi Cs nyomdai szolgaltat6sok, eseti vagy szerzodCses
alapon
Szennyviz- Cs hulladCkkezelCsi szolg61tatasokf fertotlenitksi
Cs hasonl6 szolg6ltatasok

Kategbria szama
1 7 1
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27

Targy

Szallodai Cs Cttermi szolgaltatasok
Vasljti szallitisi szolg6ltat6sok
Vizi szillitasi szolg5ltatasok
Szallitasi mellCk- Cs kiegkszito szolgaltat5sok
Jogi szolgi4ltat6sok
SzemClyzet-elhelyezCsi Cs -ellatasi szolgaltatasok[ 81
Nyomozasi Cs biztonsagi szolgaltat6sok, kivCve a
pancClozott j a r m i v e l vCgzett szolg6ltatasokat
Oktatisi 6s szakkCpzCsi szolgaltatasok
EgCszsCgugyi es szocialis szolgaltatasok
Szbrakoztat6, kulturilis Cs sportszolg5ltatasok
EgyCb szolg6ltatasok

1A 2004/17/EK irinyelv 31. cikke es XVIIA. mellCklete szerinti szolgaltat6si
kateg6riak.
2 KivCve a 18. kateg6riaba tart026 vasljti szallitasi szolgaltatasokat.
3 KivCve a 18. kateg6riiba tart026 vasljti szillitasi szolg6ltat6sokat.
4 KivCve az CrtCkpapirok Cs egy6b pCnzugyi eszkozok kibocsatas6val, eladasival,
vCtelCvel vagy 6truh6z6s6val kapcsolatos penzugyi szolg6ltat6sokat Cs a
jegybanki tevCkenysCget (szolgiltatast). Nem tartoznak ide tova bb5 : a fold,
meglCvo Cpuletek vagy egyCb ingatlan, illetve az arra vonatkoz6 jogok
barmilyen pCnzugyi eszkoz segitsCgCvel torteno megvas6rlas6hoz vagy

bkrl6s6hez kapcsol6d6 szolgaltat6sok. ~ i n d a z o n a l t aaz
l adasveteli vagy
berleti szerzodCs megkotCsCve1 egyidejuleg, vagy az ilyen szerzodks
megkotkse elott vagy utan barmilyen formaban megkotott, pknzugyi
szolgaltatasra iranyu16 szerzodesek az iranyelv hatilya a16 tartozna k.
5 Kivkve a kutatasi 6s fejlesztesi szolgdltatasokat, nem krtve ide azt az esetet, ha
annak eredmknykt kizar61ag az ajanlatkkro hasznositja tevkkenyskgi
korkben, es az ellenszolgdltatdst teljes mertkkben az ajinlatkkro teljesiti.
6 Kivkve a vdlasztottbir6s6gi, a kozvetitoi 4s a bkkeltetksi szolgaltatast.

7 A 2004/17/EK irinyelv 32. cikke 6s XVIIB. mellkklete szerinti szolgaltatasi
kateg6ria k.

