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I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Dr. Dimák Attila
Címzett: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Telefon: +36 307741193
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
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Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
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II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási
szerződés keretén belül.
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –,
amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória száma 12
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Budapest
NUTS-kód HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
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és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
„Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása
vállalkozási szerződés keretében”
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
71318000-0

További tárgyak:

71300000-1

Kiegészítő szójegyzék

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)
• két felmérési jelentés
• egy aktualizált makroszimulációs forgalmi modell
• a modell részletes dokumentációja
• egy online felület kialakítása
• adatbázis és forgalom felvételi struktúra
• legalább 5 napos oktatás
Az elvégzendő feladatok részletes kifejtését az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 268000000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció)
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
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II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 845 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Kötbér: Ajánlatkérő késedelmes vagy hibás teljesítés esetén egyaránt napi 1 %, legfeljebb a kötbér
alap 20 %-nak megfelelő mértékű kötbért érvényesíthet a szerződésben foglaltak szerint. A
kötbéralap késedelem és hibás teljesítés esetén egyaránt a szerződés részteljesítéssel érintett,
nettó értéke. Ajánlatkérő 10 napon túli késedelem esetén, illetőleg a nyertes Ajánlattevő kétszeri
hibás teljesítését követően jogosult a szerződéstől elállni, amely esetben a nyertes Ajánlattevő
köteles a teljes nettó vállalkozói díj 30 %-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért az
Ajánlatkérőnek megfizetni. A meghiúsulási kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi vagy a hibás
teljesítési kötbér érvényesítését.
Előleg-visszafizetési biztosíték:
Amennyiben nyertes ajánlattevő a Kbt. 131. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 4/2011 (I.28.) Korm.
rendelet 57. § (1) bekezdése alapján előlegfizetést kér, köteles a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a)
pontjában és a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57. § (1) bekezdésében meghatározott módon,
figyelembe véve a 386/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 77. §-át is, legkésőbb az előleg kifizetés
időpontjáig az Ajánlatkérő által igazolt teljesítésig tartó érvényességgel előleg-visszafizetési
biztosítékot nyújtani, amelynek mértéke az előleg teljes összegével megegyezik. Nyertes
ajánlattevő mentesül az előleg-visszafizetési garancia nyújtásának kötelezettsége alól, amennyiben
írásban nyilatkozik arról, hogy az előleg megfizetésére nem tart igényt.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Az ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítése esetén az
Ajánlatkérő a Kbt. 130.§ (3) bekezdése szerint teljesít.
Nyertes ajánlattevő a Kbt. 131.§ (1) és (2) bekezdése, valamint a 4/2011 (I.28) Korm. rendelet 57. §
(1b) bekezdésének rendelkezései szerint kérheti szállítói előleg kifizetését legfeljebb a
szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegben.
A nyertes ajánlattevő a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben foglalt feltételeknek
megfelelően az igazolt teljesítést követően jogosult 5 db részszámlát benyújtani. A részszámlák a
szerződés tervezetben meghatározott részteljesítéseket követően nyújthatók be.
1. részszámla összege: a teljes vállalási ár 30%-a
2. részszámla összege: a teljes vállalási ár 35%-a
3. részszámla összege: a teljes vállalási ár 20%-a
4. részszámla összege: a teljes vállalási ár 5%-a
5. részszámla összege: a teljes vállalási ár 10%-a
A teljesítési igazolást ajánlatkérő a Kbt. 130. § (1) bekezdése szerint állítja ki.
Az ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítése esetén az
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ajánlatkérő a vonatkozó jogszabályok, különösen a 2007-2013 programozási időszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 281/2006. (XII.23) Korm. rendelet 20. § (4)-(5)
bekezdéseiben, valamint 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben, illetve a Kbt. 130.§-131.§-ban
meghatározottak szerint teljesít. A szerződés teljesítésének ellenértéke szállítói kifizetési
konstrukcióban történik, amelynek részletes kifejtését a támogatási szerződés tartalmazza.
A kifizetésekre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-a is irányadó.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)
Nem követelmény és nincs is rá lehetőség.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlatot tevő), alvállalkozó vagy alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet, aki esetében a Kbt. 56. § (1) bekezdésben meghatározott
kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki esetében a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében meghatározott
feltételek fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek), az alvállalkozónak és az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezetnek az ajánlatban a 310/2011 (XII. 23.) Korm.rendelet 2-11.§-ban előírtak
szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásáról
szóló nyilatkozat keltezési idejének az ajánlati felhívás feladását követő dátumra kell esnie.
Az igazolások tartalmára vonatkozóan a 310/2011 (XII. 23.) Korm.rendelet megfelelő rendelkezései
adnak ajánlattevő számára iránymutatást. A kizáró okok fenn nem állását a Közbeszerzési Hatóság
által (KÉ 2012. évi 58. szám 2012. május 23.) közzétett „a közbeszerzési eljárás során benyújtandó
kizáró okkokkal kapcsolatos igazolásokról nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató alapján
szükséges igazolni.
Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján nyilatkozni köteles
arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlathoz csatolnia kell:
P1. a 310/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje
részéről az ajánlat benyújtását megelőző 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti
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beszámolója részét képező eredmény -kimutatás egyszerű másolatát (ha a gazdasági szereplő
letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét); amennyiben a beszámoló a céginformációs
szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs
szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása ajánlatában nem szükséges).
Ha az ajánlattevő a Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti irattal azért nem
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg
működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal
jogosult igazolni. [Amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő), letelepedése szerinti ország joga
nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő (közös ajánlattevő)
mérleg szerinti eredményről szóló nyilatkozatát is.]
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre a Kbt. 55. § (4), valamint a Kbt. 55.§ (5)-(6)
bekezdésében foglalt rendelkezések irányadóak. Abban az esetben, ha ajánlattevő az alkalmassági
követelményeknek a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az alkalmasság igazolása mellett a rendelkezésre állás
is megfelelően igazolandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
P1. Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha adózás előtti eredménye az
utolsó 3 lezárt üzleti évben egynél több alkalommal negatív volt. Amennyiben az ajánlattevő a
megjelölt időszak kezdete után kezdte meg tevékenységét, akkor a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 14. §. (2) bek. szerint megkövetelt közbeszerzés tárgya (forgalmi modellezést tartalmazó
forgalmi tanulmány készítése, forgalomfelvétel és közlekedési szokásjellemzők felmérése) szerinti
árbevétel mértéke: nettó 50 000 000 Ft
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlathoz csatolnia kell:
M1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet 15. § (3) bekezdésének a) pontja alapján ismertetnie kell
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb, a
közbeszerzés tárgya szerinti (makroszimulációs forgalmi modellezést tartalmazó forgalmi
tanulmány készítése, forgalomfelvétel és közlekedési szokásjellemzők felmérése) szolgáltatásait
310/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet 16. § (2) bekezdés szerinti részletezettséggel, a 310/2011. (XII.
23.) Korm.rendelet 16. § (1) bekezdése szerint igazolva.
A becsatolt referenciaigazolásnak / nyilatkozatnak olyan részletesnek kell lennie, hogy abból az
alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
M2. A 310/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján ismertetnie kell azon
szakemberek felsőfokú végzettségét és képzettségét - a teljesített gyakorlati időről szóló
nyilatkozatuk csatolásával -, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakmai gyakorlat az önéletrajz benyújtásával igazolandó.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot csatolni
kell, amelyben a szakember kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésében
személyesen közreműködik és nincs más olyan kötelezettsége a szerződés időtartama alatt, amely
a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
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M3. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja alapján ajánlattevő csatolja az
alkalmasság igazolására, minimum az alkalmasság megállapításának mértékéig a műszaki
felszereltség részletes írásos bemutatását cégszerűen aláírva, a műszaki paraméterekre és a
rendelkezésre állásra is.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre a Kbt. 55. § (4), valamint a Kbt. 55.§ (5)-(6)
bekezdésében foglalt rendelkezések irányadóak. Abban az esetben, ha ajánlattevő az alkalmassági
követelményeknek a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az alkalmasság igazolása mellett a rendelkezésre állás
is megfelelően igazolandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik:
M1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben összesen:
legalább 1 db legalább 100 ezer lakosszámú városra (agglomeráció figyelembevétele nélkül)
készült makroszimulációs forgalmi modellezésről és forgalomfelvételről és közlekedési
szokásjellemzők felméréséről szóló befejezett referenciamunkával, ahol az ellenszolgáltatás
összege elérte a nettó 10 millió forintot.

M2. legalább az alábbi, államilag elismert felsőfokú végzettséggel rendelkező, szakemberekkel:
a) 1 fő szakemberrel, aki közlekedési szakterületen minimum 5 év tervezési vagy egyéb szakértői
munkához kapcsolódó projektvezetői tapasztalattal rendelkezik.
b) 2 fő szakemberrel, akik forgalmi modellezés területén minimum 5 év szakmai gyakorlattal
rendelkeznek.
Egy szakemberrel egy szakmai követelménynek lehet megfelelni.
M3. saját, vagy a szerződés időtartama alatt rendelkezésére álló, számítógépes, makroszimulációs
forgalmi modellező szoftverrel.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
104/2006 (IV.28.) Korm. rendelet.
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai
esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban
(További információk) kell megadni)
Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra
bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az
ismertetőben meghatározott részszempontok
Szempont

Súlyszám

Nettó ajánlati ár

70

Szakmai módszertan

30

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
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A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
(versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2013/04/05 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 25400 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció 20.000.- Ft + Áfa összegű ellenértékét BKK Zrt. 11794008-20537135-00000000
számú fizetési számlájára történő átutalással kell teljesíteni.
A dokumentáció átvételére a befizetés tényének igazolását követően kerülhet sor. A dokumentáció
megküldésére a Kbt. 50. § (3) bekezdése irányadó.
Az átutalási okmányon a befizetés jogcímét (ajánlati dokumentáció egységes budapesti forgalmi
modell létrehozása) ajánlott feltüntetni.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2013/04/05 (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: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2013/04/05 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
(adott esetben) Hely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 5. emelet BKF tárgyalóban.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
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(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
„Az M1 Millenniumi Földalatti Vasút korszerűsítésének és meghosszabbításának megvalósíthatósági
tanulmánya, valamint a BKK Zrt. előkészítési projektjeihez kapcsolódó forgalmi modell készítése”
A Projekt azonosítószáma: KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0025
VI.3) További információk (adott esetben)
1. Az ajánlathoz minden esetben csatolni kell az alábbi dokumentumokat:
1.1 Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében csatolni kell az ajánlattevő/alvállalkozó/
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k)
aláírási címpéldányának, vagy aláírás mintájának egyszerű másolati példányát, akik aláírásukkal az
ajánlatban szereplő iratot láttak el. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a
cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás másolati példányát is csatolni
kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is, vagy
az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott aláírási címpéldányának másolati példányát.
1.2 Ajánlattevő/alvállalkozó/alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát arra,
hogy változás bejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben, valamint a 310/2011. (XII.23.)
Korm.rendelet 7.§-ában foglaltak szerint csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
1.3 A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján felolvasólapot, ami tartalmazza a 62. § (3) bekezdése szerinti
adatokat.
1.4 Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 40. § (1) bekezdésének a) – b) szerinti adatokról (nemleges
válasz is megjelölendő).
1.5 Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan.
1.6 Az ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlatkérő által meghatározott szerződés-tervezet
elfogadásáról.
2. Közös ajánlattétel esetében továbbá csatolni kell:
A közös ajánlattevők konzorciális megállapodását, mely minimálisan tartalmazza a dokumentáció
részeként kiadott minta szerinti adatokat. Közös ajánlattevőknek meg kell jelölniük ajánlatukban a
konzorcium vezetőjét, valamint a konzorcium nevében nyilatkozattételre, illetőleg
kapcsolattartásra jogosult személyt, továbbá a számlázásra jogosult személyt. Közös
ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget (Ptk. 334.§ (2) bekezdés, 337.§) kell vállalniuk
teljesítésükért. Az egyetemleges felelősség a Megrendelő irányában közös ajánlattétel esetében a
vállalkozási szerződésben is rögzítésre kerül.
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet a Kbt. 25.-26.§-ában foglalt rendelkezésekre.
3. Alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet bevonása esetében csatolni kell:
A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet az ajánlati felhívásban az ajánlattevővel
kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni, hogy ő alkalmas a
szerződés teljesítésére.
4. Az ajánlatokat 1 db eredeti és 4 db másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat formai
követelményeit az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Az egyes példányok közötti eltérés esetén, az
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ajánlatkérő az „eredeti” megjelölésű ajánlatot tekinti irányadónak. Ajánlattevőnek be kell nyújtania
ajánlatát 1db elektronikus adathordozón (CD/DVD) is. Az adathordozón az ajánlatot 1 db PDF fájl
formájában kell benyújtani.
5. Az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalára a Kbt. 80. § rendelkezései irányadók.
6. Idegen nyelvű irat benyújtása esetén az idegen nyelvű irattal együtt annak magyar nyelvű
fordítása is benyújtandó, a Kbt. 36.§ (3) bekezdésében meghatározottak szerint.
7. Az esetlegesen felmerülő hiányosságok pótlására a Kbt. 67. §-a irányadó.
8. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók.
9. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az
irányadóak.
10. Ajánlatkérő ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását a 310/2011. Korm.rendelet 18.§ (3) bekezdése szerinti
minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
Azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2., valamint a III.2.3. pont M1, M2, M3 pontjai.
11. A dokumentáció és jelen felhívás közötti ellentmondás esetében a felhívás irányadó azzal, hogy
amennyiben az ajánlatkérő, a dokumentáció rendelkezésre bocsátását követően észleli az
ellentmondást, úgy a Kbt. 45. § (6) bekezdés szerint jár el.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 59. §-a alapján 2.500.000.- Ft összegű ajánlati biztosíték nyújtását írja elő. Az
ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (2) bekezdése szerint nyújtható. Fizetési számlára történő befizetés
esetében a BKK 11794008-20539618 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot
megfizetni, feltüntetve a befizetés jogcímét („Egységes budapesti forgalmi modell”).
13. A dokumentáció a IV.3.3. pontban részletezettek szerint vehető át. A dokumentáció átvétele az
eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentáció átvételére az ajánlattételi határidő lejártáig (munkanapokon 10.00-12.00 óra,
valamint az ajánlattételi határidő utolsó napján 9.00-10.00 óra) van lehetőség. A dokumentáció az
ügyintézővel (A/ II. melléklet) történő előzetes egyeztetés esetén, munkaidőben, egyéb időpontban
is átvehető.
14. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése:
Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 1-10.
Az egyes részszempontok értékelése az alábbi értékelési módszerekkel történik:
Az 1. számú bírálati részszempont esetében, ahol a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb,
Ajánlatkérő az ajánlatokat a fordított arányosítás módszerével értékeli a Közbeszerzési Hatóságnak
az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az
ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatójának (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1 pontjának
ba) alpontjában meghatározott képlet alkalmazásával.
A 2. számú bírálati részszempont esetén az ajánlatkérő Közbeszerzési Hatóság összességében
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról
szóló útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) szerinti sorba rendezés módszerével
bírálja el. A helyezések pontszámra történő átváltása a dokumentációban meghatározott képlet
szerint történik. Az értékelést a bírálóbizottság közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel
rendelkező tagjaiból álló szakmai zsűri végzi a dokumentációban megadott szakmai szempontok
szerint.
Ajánlatkérő a 2. bírálati részszemponthoz alszempontokat és súlyszámokat határozott meg az
12

alábbiak szerint:
1. alszempont: felhasznált alaptérkép bemutatása 3
2. alszempont: meglévő adatok felhasználásának módszertana 3
3. alszempont: adatfelvételek módszertana 3
4. alszempont: modell felépítésének bemutatása 6
5. alszempont: interfészek, kapcsolódások kialakításának bemutatása 3
6. alszempont: validálás módszertana 3
7. alszempont: modellezés során alkalmazott eljárások bemutatása 3
8. alszempont: előrebecslés módszertana 3
9. alszempont: ütemezés és megvalósíthatóság bemutatása 3
Az értékelési módszertan részletes leírását az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
15. Ajánlatkérő a Kbt. 77.§-a alapján az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről az
ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés egyidejűleg minden ajánlattevő részére faxon vagy
elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja.
16. A szerződéskötés időpontja a Kbt. 124.§ (5)-(6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével
történik.
17. Az ajánlatok benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon, hétfőtől
péntekig 10.00 és 12.00 óra között. Az ügyintézővel történő előzetes egyeztetés esetében,
munkaidőben egyéb időpontban is, a BKK Zrt. 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 5.
emelet BKF tárgyalóban. A ajánlattételi határidő lejártának napján ugyanezen a helyszínen a IV.3.4)
pontban megjelölt időpontig van lehetőség az ajánlatok személyes benyújtására. A postán
benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben beérkezettnek, ha azok
legkésőbb az ajánlattételi határidőig az ajánlatkérő részéről az ajánlatok átvételére feljogosított
személy által átvételre kerülnek. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények
elvesztéséből eredő kockázatot ajánlattevő viseli.
18. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette a
munkavállalók védelmére, és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos
kötelezettségeket (Kbt. 54. §)
19. Ajánlatkérő, tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás részben EU-s forrásból kerül
finanszírozásra, felhívja a figyelmet az alábbi jogszabályi rendelkezésekre: 4/2011. (I.28.) Korm.
rendelet 23. 33. 34. alcímei (közbeszerzés, kifogáskezelés, szabálytalanság kezelés).
20. Jogfenntartás hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetleges lefolytatására:
Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos eljárást alkalmazhat.
21. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban a rendelkezésre álló
fedezet összege nettó 268.000.000.- Ft
22. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
23. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy
a megrendelt szolgáltatás teljesítéséhez szükséges tervezési feladatok ellátását a
településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői
jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően
végezze. Az ajánlatkérő a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet előírásaira tekintettel megköveteli,
hogy az ajánlattevő ajánlatában a felhívás III.2.3. M2 pontjában meghatározott szakemberek
vonatkozásában tegyen arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő által az a) pontban
meghatározott alkalmasság igazolására megjelölt szakember legkésőbb a szerződéskötés
időpontjáig a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendeletben meghatározott tervezői tevékenység végzésére
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vonatkozó KÖ-Sz vagy KÉ-Sz jogosultsággal szerepel, a b) pontban meghatározott szakemberek
KÖ-T vagy KÉ-T jogosultsággal szerepelnek a kamarai névjegyzékben.
Ajánlatkérő a rövidítések alatt a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendeletben meghatározott
jogosultságokat vagy ezen jogosultságnak megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultságot érti.
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatban bemutatott szakembereknek kell
a szerződéskötésig szerepelniük a fentiekben előírt jogosultságokkal a kamarai névjegyzékben.
24. Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötés időpontjáig a fenti
nyilatkozatában foglalt kötelezettségének és az általa tervezőként megjelölt szakemberek nem
szerepelnek a kamarai névjegyzékben KÖ-Sz vagy KÉ-Sz, illetve KÖ-T vagy KÉ-T jogosultsággal, azt
az ajánlatkérő jogosult úgy tekinteni, hogy a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötési
feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett és erre tekintettel az ajánlatkérő mentesül vele
szemben a szerződéskötési kötelezettség alól a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: + 36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: + 36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: + 36 18828594
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E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: + 36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2013/02/15 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Rumbach Sebestyén u. 19-21. V. em. jobb szárny 9. iroda
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Beszerzés és Közbeszerzés
Címzett: Dr. Dimák Attila
Telefon: +36 307741193
E-mail: attila.dimak@bkk.hu, kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím (URL): www.bkk.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Rumbach Sebestyén u. 19-21. V. em. jobb szárny 9. iroda
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Beszerzés és Közbeszerzés
Címzett: Dr. Dimák Attila
Telefon: +36 307741193
E-mail: attila.dimak@bkk.hu, kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím (URL): www.bkk.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Rumbach Sebestyén u. 19-21. V. em. jobb szárny 9. iroda
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Beszerzés és Közbeszerzés
Címzett: Dr. Dimák Attila
Telefon: +36 307741193
E-mail: attila.dimak@bkk.hu, kozbeszerzes@bkk.hu
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Fax: +36 12351044
Internetcím (URL): www.bkk.hu
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
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1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a
futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások;
városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki
tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
17

Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy
átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem
tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok
bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó
szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az
ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra
irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét
kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az
ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy
koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos
szerződéseket.
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