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AJÁNLATI FELHÍVÁS

2004/18/EK irányelv

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

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

Hivatalos név: Jászberény Városi Önkormányzat

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK03454

Postai cím: Lehel vezér tér 18.

Város: Jászberény

Postai irányítószám: 5100

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Dr. Sipos László

Telefon: +36 57505700
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E-mail: sipos.laszlo@jaszbereny.hu

Fax: +36 57505713

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jaszbereny.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):

Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):

Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.

További információ a következő címen szerezhető be

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x 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

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x 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

x Regionális vagy helyi hatóság

 Regionális vagy helyi iroda/hivatal

 Közjogi intézmény

 Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

 Egyéb (nevezze meg):

I.3) Fő tevékenység

x Általános közszolgáltatások

 Honvédelem

 Közrend és biztonság

 Környezetvédelem

 Gazdasági és pénzügyek

 Egészségügy

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Szociális védelem

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Oktatás

 Egyéb (nevezze meg):

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen

(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg)
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

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

Földgáz energia beszerzése

II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye

(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –,
amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)

Építési beruházás  

 Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

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

Árubeszerzés x

x Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

Szolgáltatásmegrendelés  

Szolgáltatási kategória száma

A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben

A teljesítés helye:

Budapest, Kozármisleny, Siklós, Szikszó, Tiszaújváros, Balmazújváros, Hajdúböszörmény, Polgár,
Tata, Cegléd, Dömsöd, Gyömrő, Halásztelek, Nagykőrös, Nagytarcsa, Siófok, Vásárosnamény,
Jászberény, Kunszentmárton, Mezőtúr, Tiszafüred, Veszprém, Hévíz települések közigazgatási
területén

NUTS-kód HU101, HU102, HU213, HU223, HU231, HU232, HU311, HU321, HU322, HU212, HU323

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
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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:

Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2015.07.01. 06:00 CET - 2017.10.01. 06:00 CET
időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7

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

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

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

A beszerzés részekből áll: nem

(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók

 egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség

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

Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2015.07.01. 06:00 CET - 2017.10.01. 06:00 CET
időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében
összesen 11.701.207 m3 mennyiségű földgáz energia beszerzése céljából. Összesen 174 db
felhasználási hely, melyből 170 db 20-100 m3/h közötti, 4 db 100 m3/h feletti kapacitással vételez.
Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 50 %-kal pótdíjmentesen eltérhet.
A meghatározott mennyiségeket gáztechnikai normál állapotra számolva kell értelmezni (gnm3).

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

vagy

és között Pénznem:

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

Vételi jog (opció) nem

(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:

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

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés meghosszabítható nem
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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: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés 2015/07/01 (nap/hónap/év)

Befejezés 2017/10/01 (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk

III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

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

Minőségi, mennyiségi és rendelkezésre állási hibából eredő kötbér, az aktuális nettó molekuladíj 5
%-ának megfelelő összeg, a dokumentációban részletezettek szerint.

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

Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 130. §-a, /különösen annak (1) és (5) bekezdései/, a
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, annak végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm.
rendelet és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, különösen annak 6:130 § (1)
bekezdésében előírtaknak megfelelően, banki átutalással történik. Nyertes ajánlattevő a
számlakiállítását előzőek mellett a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltakra figyelemmel köteles kiállítani.
Ajánlatkérő továbbá felhívja ajánlattevők figyelmét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
36/A. §-ának alkalmazására.

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

Nem teszi lehetővé.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)

A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen

(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása

- 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról, 
- 2003. évi LXXXVIII. törvény az energiaadóról, 
- 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek 
végrehajtásáról, 
- 265/2009. (XII.1.) Kormányrendelet a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági 
készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb 
intézkedésekről, 
- 1/2013. (VII.11) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által 
nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének 
szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, 
valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről,
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- a mindenkor hatályos Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat.

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében
meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll.
Igazolási mód: a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 2-11. §-ai szerint.
Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe az 56. §
(1) bekezdése hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe
vett más szervezet nem tartozik ugyanezen kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat(ok), egyéb igazolás(ok) keltezése nem lehet a felhívás
feladása időpontjánál korábbi.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint
nyilatkoznia kell az előző üzleti évben földgáz energia szállítása tárgyában elért nettó árbevételéről
- attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 4. § 9. pontja, az 55. § (4)-(6) bekezdései,
valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)

Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az előző üzleti évben földgáz energia
szállításából származó legalább nettó 500 millió forint árbevétellel.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja szerint
ismertetnie kell a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év (36 hónap)
legjelentősebb földgáz energia szállításait (megjelölve legalább a teljesítés idejét, a szerződést
kötő másik felet, a szállítás tárgyát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, továbbá arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 4. § 9. pontja, az 55. § (4)-(6) bekezdései,
valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1)-(2) és (4) bekezdése.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)

Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző három
évben (36 hónapban) összesen legalább nettó 500 millió forint összegben értékesített földgáz
energia szállításáról szóló referenciával.

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



7

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve

(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája

x Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

 Tárgyalásos

Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai
esetében)

(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban
(További információk) kell megadni)

 Gyorsított tárgyalásos

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

 Versenypárbeszéd keretében

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

A gazdasági szereplők tervezett száma

vagy

Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

vagy

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint

 az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra
bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)

 a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az
ismertetőben meghatározott részszempontok
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Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni igen

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

Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz a 257/2007. (X.4.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint.

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem

(igen válasz esetén)

 Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
(versenypárbeszéd esetén)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2015/05/08 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00

A dokumentációért fizetni kell nem

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

A fizetés feltételei és módja:

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2015/05/08 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és
tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )

Dátum: (nap/hónap/év)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések
benyújthatók

 Az EU bármely hivatalos nyelve

x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU

 Egyéb :

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

-ig (nap/hónap/év)

vagy

Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2015/05/08 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00

(adott esetben) Hely: Sourcing Hungary Kft. 1138 Budapest, Meder utca 8. A. torony VI. em. Tárgyaló

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
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A Kbt. 62.§ (2) bekezdése szerinti személyek.

VI. szakasz: kiegészítő információk

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem

(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

VI.3) További információk (adott esetben)

1.) Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 
2.) A dokumentáció átvételének feltétele az írásos igénylés elektronikus levélben történő 
megküldése a kozbeszerzes@sourcing.hu címre. Az írásos igénylésnek az alábbi adatokat kell 
tartalmaznia: az igénylő neve, székhelyének címe, levelezési címe, az eljárásban kapcsolatot tartó 
személy neve, telefonszáma, telefaxszáma, e-mail címe és a jelen ajánlati felhívás II.1.1) pontjában 
meghatározott elnevezés. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 50. § (3) 
bekezdése szerint. 
A Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként 
legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. 
3.) Az ajánlat első oldala a „Felolvasólap” legyen, amelyen a következőket kell szerepeltetni a Kbt. 
62. § (3) bekezdése szerint: az ajánlattevő nevét, székhelyét, valamint az ellenszolgáltatás 
összegét, mint az értékelési szempont alapján értékelésre kerülő számszerűsíthető főbb adatot. 
Bármilyen, az ajánlatban szereplő eltérés vagy ellentmondás esetén ajánlatkérő a Felolvasólap 
adatait tekinti mérvadónak! Ajánlatkérő a dokumentációban iratmintát bocsát az ajánlattevők 
rendelkezésére. 
4.) Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdése, az 55. § (5) 
bekezdése és az 58. § (3) bekezdése szerint. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is 
kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni. 
5.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése szerint. 
6.) Az ajánlatot az ajánlattevőknek roncsolás-mentesen nem bontható formában kell benyújtaniuk 2 
példányban (egy papír alapú példány, valamint egy a papír alapúval mindenben egyező másolati 
példány elektronikus adathordozón pl. CD). Kérjük továbbá, hogy az ajánlattevő tegyen cégszerűen 
aláírt nyilatkozatot a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír 
alapú példánnyal megegyezik. 
Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett 
hibakiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személynek, vagy 
személyeknek a kézjegyükkel kell ellátniuk. Az ajánlatok csomagolásán fel kell tüntetni „Jászberény 
Városi Önkormányzat földgáz energia beszerzése”, továbbá „Csak az ajánlati határidő lejártakor 
bontható fel!” szöveget. 
Az ajánlat részletes formai és tartalmi követelményeit az ajánlati dokumentáció tartalmazza. 
7.) Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén az ajánlatkérő 
az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel
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köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte a Kbt. 124. 
§ (4) bekezdése szerint eljárva. 
8.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát vagy 
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre 
jogosult személy írja alá cégszerűen, úgy az aláírási címpéldány avagy minta mellett csatolni kell a 
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazását is. Adott esetben csatolni kell 
továbbá a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § szerint. 
9.) Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására támaszkodhat a Kbt. 55. 
§ (6) bekezdése szerint. 
10.) Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 
36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő 
nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. § (5) bekezdése 
szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás 
nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége. 
11.) A jelen felhívás IV.3.7) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség a 257/2007. (X. 4.) Korm. 
rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése szerint érvényesül. 
12.) Az ajánlattétel és a kapcsolattartás hivatalos nyelve a magyar. 
Az ajánlatkérő és a kapcsolattartó kizárólag a magyar nyelven érkezett kérdéseket, értesítőket stb. 
veszi figyelembe, és bármilyen - az eljárással összefüggő információt, értesítést, dokumentumot - 
kizárólag magyar nyelven tud az ajánlattevők rendelkezésére bocsátani. Az ajánlatot képező 
dokumentum minden eleme, a csatolt egyéb okmányok magyar nyelvűek kell, hogy legyenek. Az 
idegen nyelven kiállított dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján legalább az ajánlattevő 
általi felelős fordításban kell benyújtani. Az eljárás során joghatás kiváltására csak a magyar 
nyelven benyújtott dokumentumok alkalmasak. 
13.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek egyetemleges 
felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozatukat. 
14.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a földgázellátásról szóló 2008 évi 
XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a földgáz-kereskedelem engedélyköteles 
tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi. 
15.) Az ajánlati árat nettó értékben szükséges meghatározni, amely nem tartalmazza a jogszabály 
szerint fizetett díjakat (energia adót, MSZKSZ díjat) és az ÁFA-t. Az ajánlati árnak 3 komponenst kell 
tartalmaznia: az olajár indexált képlet szerint meghatározott molekula díjat, a forgalom-független 
rendszerhasználati díjat, valamint a forgalmi díjat. 
16.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában arra vonatkozóan, hogy a molekuladíj esetében az 
USD-ben rögzített földgázár HUF-ra történő átváltása mely időpontra/időszakra érvényes HUF/USD 
MNB devizaárfolyamon történik. 
17.) Az eljárásban való részvétel minden költsége ajánlattevőt terheli. 
18.) Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az összegezés megküldésével tájékoztatja az 
ajánlattevőket a Kbt. 77. §-a szerint. 
19.) Az ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a pénzügyi-gazdasági és a műszaki-szakmai 
alkalmasság feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékében foglaltakhoz képest szigorúbban 
állapította meg, ezért a minősített ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való 
alkalmasságukat a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételük (III.2.2.), valamint a felhívás 
feladásától visszafelé számított megelőző három év legjelentősebb földgáz energia szállításaik
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(III.2.3.) bemutatását illetően. 
20.) Ajánlattevők ajánlatuk részeként csatolni kötelesek az ún. Sourcing kalkulációs táblázatot (az
ajánlati dokumentáció 5. számú melléklete szerint).

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Telefon: +36 18828594

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)

Hivatalos név:

Postai cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

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 u. 5.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Telefon: +36 18828594

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/03/20 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
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I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név: Sourcing Hungary Kft.

Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Meder utca 8. A. torony 1. emelet 1.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1138

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Diaz-Fernandez Anna

Telefon: +36 17690001

E-mail: kozbeszerzes@sourcing.hu

Fax: +36 18776275

Internetcím (URL): www.sourcing.hu

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők

Hivatalos név: Sourcing Hungary Kft.

Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Meder utca 8. A. torony 1. emelet 1.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1138

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Diaz-Fernandez Anna

Telefon: +36 17690001

E-mail: kozbeszerzes@sourcing.hu

Fax: +36 18776275

Internetcím (URL): www.sourcing.hu

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

Hivatalos név: Sourcing Hungary Kft.

Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Meder utca 8. A. torony 1. emelet 1.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1138

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Diaz-Fernandez Anna

Telefon: +36 17690001

E-mail: kozbeszerzes@sourcing.hu

Fax: +36 18776275

Internetcím (URL): www.sourcing.hu

IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

 

Hivatalos név: Balmazújváros Város Önkormányzata

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK00645 Postai cím: Kossuth tér 4-5.
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Város: Balmazújváros

Postai irányítószám: 4060

Ország: HU

Hivatalos név: Cegléd Város Önkormányzata

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK01389 Postai cím: Kossuth tér 1.

Város: Cegléd

Postai irányítószám: 2700

Ország: HU

Hivatalos név: Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK01392 Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 1.

Város: Cegléd

Postai irányítószám: 2700

Ország: HU

Hivatalos név: Dömsöd Nagyközség Önkormányzata

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK01837 Postai cím: Petőfi tér 6.

Város: Dömsöd

Postai irányítószám: 2344

Ország: HU

Hivatalos név: Gyömrő Város Önkormányzata

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02740 Postai cím: Fő tér 1.

Város: Gyömrő

Postai irányítószám: 2230

Ország: HU

Hivatalos név: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK16106 Postai cím: Bocskai tér 1.

Város: Hajdúböszörmény

Postai irányítószám: 4220

Ország: HU

Hivatalos név: Halásztelek Város Önkormányzata
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Nemzeti azonosító (ha ismert): AK16234 Postai cím: Posta köz 1.

Város: Halásztelek

Postai irányítószám: 2314

Ország: HU

Hivatalos név: Hévíz Város Önkormányzat

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK16378 Postai cím: Kossuth L. u. 1.

Város: Hévíz

Postai irányítószám: 8380

Ország: HU

Hivatalos név: Polgármesteri Hivatal

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK21340 Postai cím: Kossuth L. u. 1.

Város: Hévíz

Postai irányítószám: 8380

Ország: HU

Hivatalos név: Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02586 Postai cím: Kossuth L. u. 4/a

Város: Hévíz

Postai irányítószám: 8380

Ország: HU

Hivatalos név: Jászerény Város Polgármesteri Hivatala

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK09754 Postai cím: Lehel vezér tér 18.

Város: Jászberény

Postai irányítószám: 5100

Ország: HU

Hivatalos név: Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK18236 Postai cím: Szent István körút 18-20.

Város: Jászberény

Postai irányítószám: 5100

Ország: HU
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Hivatalos név: Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK18237 Postai cím: Hatvani út 35.

Város: Jászberény

Postai irányítószám: 5100

Ország: HU

Hivatalos név: Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK16927 Postai cím: Margit sziget 1

Város: Jászberény

Postai irányítószám: 5100

Ország: HU

Hivatalos név: JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK17483 Postai cím: Bercsényi út 1.

Város: Jászberény

Postai irányítószám: 5100

Ország: HU

Hivatalos név: Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK16974 Postai cím: Havashalom utca 41.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1163

Ország: HU

Hivatalos név: Kozármisleny Város Önkormányzata

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15550 Postai cím: Pécsi utca 124.

Város: Kozármisleny

Postai irányítószám: 7761

Ország: HU

Hivatalos név: Kunszentmárton Város Önkormányzata

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15907 Postai cím: Köztársaság tér 1.

Város: Kunszentmárton

Postai irányítószám: 5440

Ország: HU
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Hivatalos név: Mezőtúr Város Önkormányzata

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK05102 Postai cím: Kossuth tér 1.

Város: Mezőtúr

Postai irányítószám: 5400

Ország: HU

Hivatalos név: Mezőtúri Városi Intézmény- Csoda-vár Központi Óvoda

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK18179 Postai cím: Zrínyi út 1.

Város: Mezőtúr

Postai irányítószám: 5400

Ország: HU

Hivatalos név: Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK18177 Postai cím: Szabadság tér 17.

Város: Mezőtúr

Postai irányítószám: 5400

Ország: HU

Hivatalos név: Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK18331 Postai cím: Szabadság tér 5.

Város: Nagykőrös

Postai irányítószám: 2750

Ország: HU

Hivatalos név: Arany J. Kulturális Központ

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK18304 Postai cím: Szabadság tér 7.

Város: Nagykőrös

Postai irányítószám: 2750

Ország: HU

Hivatalos név: Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK22195 Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky utca 4.

Város: Nagykőrös

Postai irányítószám: 2750
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Ország: HU

Hivatalos név: Nagykőrösi Szolgáltató Központ

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK17877 Postai cím: Szabadság tér 4.

Város: Nagykőrös

Postai irányítószám: 2750

Ország: HU

Hivatalos név: Nagytarcsai Közszolgáltató Kft.

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK21469 Postai cím: Rákóczi utca 4.

Város: Nagytarcsa

Postai irányítószám: 2142

Ország: HU

Hivatalos név: Polgár Város Önkormányzata

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK18923 Postai cím: Barankovics tér 5.

Város: Polgár

Postai irányítószám: 4090

Ország: HU

Hivatalos név: Budapest Főváros XVIII. ker. Gazdasági Ellátó Szolgálat

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK17660 Postai cím: Városház utca 16.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1181

Ország: HU

Hivatalos név: Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK22613 Postai cím: Dráva utca 34/b

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1182

Ország: HU

Hivatalos név: Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK22614 Postai cím: Fülek utca 4

Város: Budapest
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Postai irányítószám: 1185

Ország: HU

Hivatalos név: Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK22615 Postai cím: Halomi út 113/a

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1182

Ország: HU

Hivatalos név: Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK22616 Postai cím: Reviczky Gyula utca 52-56

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1181

Ország: HU

Hivatalos név: Pestszentimrei Vackor Óvoda

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK22617 Postai cím: Csolt utca 4

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1188

Ország: HU

Hivatalos név: Pestszentimrei Napsugár Óvoda

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK22618 Postai cím: Eke utca 16

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1188

Ország: HU

Hivatalos név: Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK22619 Postai cím: Vezér utca 46

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1188

Ország: HU

Hivatalos név: Budapest XVIIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata
Egyesített Bölcsődék
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Nemzeti azonosító (ha ismert): AK20558 Postai cím: Kondor Béla sétány 5

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1181

Ország: HU

Hivatalos név: Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK22620 Postai cím: Kondor Béla sétány 8

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1181

Ország: HU

Hivatalos név: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri
Hivatal

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK16028 Postai cím: Üllői út 400.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1184

Ország: HU

Hivatalos név: Pestszentimrei Közösségi Ház

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK22621 Postai cím: Vasút u. 48.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1188

Ország: HU

Hivatalos név: Siklós Város Önkormányzata

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK06781 Postai cím: Kossuth tér 1.

Város: Siklós

Postai irányítószám: 7800

Ország: HU

Hivatalos név: Siklós Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK06777 Postai cím: Járó Péter utca 42.

Város: Siklós

Postai irányítószám: 7800

Ország: HU
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Hivatalos név: Siófok Város Önkormányzata

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK06799 Postai cím: Fő tér 1.

Város: Siófok

Postai irányítószám: 8600

Ország: HU

Hivatalos név: Szikszó Város Önkormányzata

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK07343 Postai cím: Kálvin tér 1.

Város: Szikszó

Postai irányítószám: 3800

Ország: HU

Hivatalos név: Tiszafüredi Óvodák

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK22599 Postai cím: Örvényi út 43/A

Város: Tiszafüred

Postai irányítószám: 5350

Ország: HU

Hivatalos név: Tiszafüredi Polgármesteri Hivatal

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK22600 Postai cím: Fő út 1

Város: Tiszafüred

Postai irányítószám: 5350

Ország: HU

Hivatalos név: TiszaSzolg 2004. Kft.

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK07759 Postai cím: Tisza út 2/a.

Város: Tiszaújváros

Postai irányítószám: 3580

Ország: HU

Hivatalos név: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK08044 Postai cím: Üllői út 423.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1181
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Ország: HU

Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK08745 Postai cím: Házgyári út 1.

Város: Veszprém

Postai irányítószám: 8200

Ország: HU

Hivatalos név: "Csarnok" Veszprémi Csarnoküzemeltető, Rendezvényszervező és
Kommunikációs Kft.

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK09471 Postai cím: Házgyári út 1.

Város: Veszprém

Postai irányítószám: 8200

Ország: HU

Hivatalos név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK08394 Postai cím: Óváros tér 9.

Város: Veszprém

Postai irányítószám: 8200

Ország: HU

Hivatalos név: VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK18481 Postai cím: Óváros tér 9.

Város: Veszprém

Postai irányítószám: 8200

Ország: HU

Hivatalos név: Veszprémi Petőfi Színház

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK08423 Postai cím: Óvári F. u. 2.

Város: Veszprém

Postai irányítószám: 8200

Ország: HU

Hivatalos név: Eötvös Károly Megyei Könyvtár

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK17961 Postai cím: Komakút tér 3.
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Város: Veszprém

Postai irányítószám: 8200

Ország: HU

Hivatalos név: Laczkó Dezső Múzeum

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK21615 Postai cím: Török Ignác utca 7.

Város: Veszprém

Postai irányítószám: 8200

Ország: HU

Hivatalos név: Vásárosnamény Város Önkormányzata

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15473 Postai cím: Tamási Áron utca 1

Város: Vásárosnamény

Postai irányítószám: 4800

Ország: HU

Hivatalos név: Eötvös József Gimnázium

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15481 Postai cím: Tanoda tér 5

Város: Tata

Postai irányítószám: 2890

Ország: HU

……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..

 

B. MELLÉKLET

részekre vonatkozó információk

Rész száma 1 Elnevezés:

1) Rövid meghatározás:

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

3) Mennyiség:

(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:

vagy

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
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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
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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
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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.
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