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Pilisborosjenő Községben a lakossági, intézményi és hulladékudvari
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/106
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2013.09.09.
Iktatószám: 14811/2013
CPV Kód: 90500000-2;90510000-5;90511000-2;90512000-9;90513000-6;90514000-3;90511200-4

Ajánlatkérő: Pilisborosjenő Község Önkormányzata

Teljesítés helye:

PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETE
– A HULLADÉK BEGYŰJTÉSÉRE ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRA
VONATKOZÓAN AZ AJÁNLATTEVŐ TELEPHELYE - A
HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2013.10.15.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások

EURÓPAI UNIÓ

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

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

AJÁNLATI FELHÍVÁS

2004/18/EK irányelv

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

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

Hivatalos név: Pilisborosjenő Község Önkormányzata

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK06306

Postai cím: Fő út 16.

Város: Pilisborosjenő

Postai irányítószám: 2097

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Hegedűsné dr. Hovánszki Timea

Telefon: +36 26336387

E-mail: jegyzo@pilisborosjeno.hu

Fax: +36 26336313
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Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pilisborosjeno.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

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

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: nem

(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:

Pilisborosjenő Községben a lakossági, intézményi és hulladékudvari hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés, mely magában foglalja a települési szilárd, szelektíven gyűjtött,
zöldhulladék, veszélyes és elektronikai hulladék begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása, illetve
lomtalanítás valamint az ügyfélszolgálat feladatkörét is

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 16

A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben

A teljesítés helye:

PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETE – A HULLADÉK BEGYŰJTÉSÉRE ÉS
ELSZÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN
AZ AJÁNLATTEVŐ TELEPHELYE - A HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN

NUTS-kód HU102

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:

Közszolgáltatási szerződés Pilisborosjenő Községben a lakossági, intézményi és hulladékudvari
hulladékbegyűjtésére, -elszállításra és -ártalmatlanításra

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90500000-2
További tárgyak: 90510000-5

90511000-2
90512000-9
90513000-6
90514000-3
90511200-4

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) igen

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség

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

Települési szilárd, szelektíven gyűjtött, zöldhulladék, veszélyes és elektronikai hulladék begyűjtése, 
elszállítása, ártalmatlanítása, lomtalanítás, illetve havi egy napon ügyfélszolgálat biztosítása 
Pilisborosjenő településen, 10 év határozott időtartamra, mely további 5 évvel meghosszabbítható a 
hulladékgazdálkodóra vonatkozó mindenkori jogszabályi feltételek betartásával. 
Teljes mennyiség: 
• Zöld: 18 300 kg/év 
• Kommunális : 924 430 kg/év 
• Lom: 23 160 kg/év 
• Papír, karton (200101): 31 650 kg/év 
• Üveg (200102): 17 063 kg/év 
• Műanyagok (200139): 31 064 kg/év 
• veszélyes: 2 000 kg/év
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• elektronikai: 2 000 kg/év 
A mennyiségek legfeljebb + 20 %-kal a fentiektől eltérhetnek.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: 109.718.321 Pénznem: HUF

vagy

és között Pénznem:

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

Vételi jog (opció) nem

(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:

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

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés meghosszabítható igen

A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): 1 vagy: és között

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:

hónapban: 60 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 2013/12/01 (nap/hónap/év)

Befejezés 2023/11/30 (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)

Késedelmi kötbér a késedelem 1-7. napjára 200.000,- Ft/nap,
Késedelmi kötbér a késedelem 8-14. napjára 300.000,- Ft/nap,
Késedelmi kötbér a késedelem 15. napja utáni időszakra 500.000,- Ft/nap
Hibás teljesítési kötbér 150.000,- Ft/alkalom
Meghiúsulási kötbér 15.000.000,- Ft

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

A települési szilárd, szelektíven gyűjtött, veszélyes és elektronikai hulladék begyűjtésének, 
elszállításának, ártalmatlanításának, illetve lomtalanításnak a díját a lakosság fizeti meg. 
Valamennyi díjat a települési szilárd hulladék elszállításának díjába kell beépíteni. 
Szolgáltató negyedéves rendszerességgel jogosult számla benyújtására. Az Önkormányzat 
intézményei felé és a hulladékudvar szolgáltatási díjáról benyújtott számla mellékletét képezi az 
elszállított mennyiségről szóló kimutatás. 
Az Önkormányzat intézményei részéről a számla kiegyenlítése a Kbt. 131. § (2) bekezdése és a Ptk. 
292/B.§ (1) bekezdése rendelkezéseinek



6

megfelelően történik. A fizetési határidő 30 nap. A lakosság részéről a számla kiegyenlítésének 
fizetési határideje 8 nap. 
Az ellenszolgáltatás teljesítésére egyebekben a Kbt. 131. § irányadó.

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

Nem feltétele a szerződéskötésnek projekttársaság létrehozása, azonban annak létrehozását
ajánlatkérő lehetővé teszi a dokumentációban részlezett feltételek szerint.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)

A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen

(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása

• 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
• 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
• 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
• 104/2013. (IV.5.) Korm. rendelet a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól
• 445/2012. (XII.29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekről
• 443/2012. (XII.29.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekről
• 442/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekről
• 441/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes
kormányrendeletek módosításáról
• 440/2012.(XII.29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekről
• 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba
vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről
• 438/2012. (XII.29.) Korm. rendelet közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
• 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól
• 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a
közszolgáltatási szerződésről
• 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi
követelményeiről
• 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeiről
• 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési
feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről
• 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes
létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól
• 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos
egyes szabályokról és feltételekről
• 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos
közegészségügyi követelményekről

III.2) Részvételi feltételek
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III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§
(1) bekezdésében, valamint 57.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevőakivel szemben a
Kbt. 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Az igazolás módja:
1) Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők külön-külön) a „közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § illetőleg 4. §
szerint köteles igazolni, hogy nem állnak fenn vele szemben a kizáró okok.
2) Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők külön-külön) a Kbt. 58. § (3) szerint
nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik az 56. § (1) szerinti kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok igazolásának módját a dokumentáció a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-11.§§-ai
alapján részletesen tartalmazza.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P/1. Csatolni kell valamennyi élő, valamint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé 
számított 24 hónapon belül megszűnt pénzforgalmi számlát vezető valamennyi pénzügyi 
intézménytől származó, a számlaszámokat is tartalmazó, az eljárást megindító felhívás feladásának 
napjánál nem régebbi nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor 
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
A nyilatkozat tartalma: 
- valamennyi, az ajánlattevő részére általa jelenleg, vagy korábban vezetett számla száma, 
- mióta vezeti (mettől-meddig vezette) az ajánlattevő bankszámláját/bankszánláit, 
- a bankszámlá(ko)n az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban 
volt-e 30 napot meghaladó sorban állás, 
- ha igen, hány alkalommal. 
(310/2011 Korm.r. 14. § (1) bek. a) pont) 
P/2-3. Csatolni kell a saját vagy jogelődje, az ajánlattételi felhívás feladását megelőző utolsó 2, a 
számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti év éves beszámolóját (mérleg, 
eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet, könyvvizsgálat esetén könyvvizsgálói záradék), kivéve, 
ha előbbi iratok a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők. 
Ha az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 2 üzleti évre 
vonatkozóan éves beszámolóval azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg 
működését, alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal 
jogosult igazolni. Ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát akkor 
állapítja meg, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (települési szilárd hulladék 
begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - 
árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 10 millió Ft-ot.
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(310/2011 Korm.r. 14. § (1) bek. b) pont és 14. § (2) bek.)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 24 hónapon belül, illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi
időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától, kettőnél több alkalommal fordult elő 30
napot
meghaladó sorban állás.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a mérleg szerinti eredménye a eljárást megindító felhívás
feladását megelőző kettő a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti év
bármelyikében negatív.
P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a eljárást megindító felhívás feladását megelőző kettő a
számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti évben elért, mérleg szerinti, az
értékesítés nettó
árbevételének éves átlaga nem éri el a 20.000.000.,- Ft összeget.
ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 55. § (5) – (6) szerint kell eljárni.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M/1. Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapos időszakban végzett 
legjelentősebb 
szolgáltatásainak ismertetése (az ismertetésnek ki kell térnie a következőkre: a teljesítés ideje, a 
szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, és a 
szolgáltatás mennyiségére utaló más adat, a szolgáltatás rövid ismertetése, teljesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, kötbérezés történt-e) és a 310/2011. 
Korm.r. 16. § (1) 
bekezdés szerinti igazolása. 
(310/2011 Korm.r. 15. § (3) bek. a) pont és 16. § (1)-(2) bek.) 
M/2 Az előző kettő évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszámról és a vezető 
tisztségviselők létszámáról készült kimutatás benyújtása. 
(310/2011 Korm.r. 15. § (3) bek. c) pont) 
M/3 A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések illetve műszaki felszereltség 
leírásával, forgalmi engedély egyszerű másolatának csatolásával. 
(310/2011 Korm.r. 15. § (3) bek. e) pont) 
M/4. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek)a megnevezése, képzettségének és szakmai 
tapasztalatának ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során 
a szakmai gyakorlatot alátámasztó, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, valamint a szakemberek 
végzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata csatolandó. 
(310/2011 Korm.r. 15. § (3) bek. d) pont) 
M/5. Csatolandó a független tanúsító által kiállított – minőségbiztosításra vonatkozó – tanúsítvány, 
vagy azzal egyenértékű az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó 
egyenértékű tanúsítvány egyszerű másolata, vagy a teljesítés során alkalmazható 
minőségbiztosítás érdekében tett intézkedések leírása. 
(310/2011 Korm.r. 15. § (3) bek. f) pont és 17. § (2) bek.) 
M/6. Csatolandó a független tanúsító által kiállított – környezetirányítási rendszerre vonatkozó –
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tanúsítvány vagy azzal egyenértékű az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől 
származó egyenértékű tanúsítvány egyszerű másolata, vagy a teljesítés során alkalmazható 
környezetvédelmi intézkedések leírása. 
(310/2011 Korm.r. 15. § (3) bek. i) pont és 17. § (3) bek.)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző 36 hónapos időszakban összesen,
- legalább 1 db
- települési szilárd hulladék szállítása és ártalmatlanítása tárgyú
- legalább két évig fennálló (teljesített / befejezett, vagy legalább két éve folyamatban lévő),
- késedelmi vagy hibás teljesítési kötbérrel nem sújtott,
- szolgáltatási referenciával, amelyeknek éves teljesített mennyisége meghaladta a 400 tonnát vagy
a nettó 10.000.000.,- Ft-ot.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha éves átlagos statisztikai állományi létszáma az előző
kettő naptári év átlagában nem éri el legalább a 8 főt.
M/3 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 2 db pormentes,
öntömörítős hulladékszállító gépjárművel és legalább 2 db öntömörítős hulladékszállító
gépjárművel.
M/4.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő a 11/1996. (VII. 4.) KTM
rendelet 2. § a) pontja szerinti végzettséggel és hulladékgazdálkodás terén legalább 3 év szakmai
gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
M/5. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik ISO:9001 vagy azzal egyenértékű az
Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal,
illetve nem tudja a minőségbiztosítás érdekében tett, a teljesítés során alkalmazott intézkedéseket
bemutatni.
M/6. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik ISO:14001 vagy azzal egyenértékű az
Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal,
illetve nem tudja a teljesítés során alkalmazható környezetvédelmi intézkedéseket bemutatni.
Az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 55. § (5) – (6) szerint kell eljárni.

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:

A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM
rendelet

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

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

 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
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Nettó ajánlati ár települési szilárd hulladék
begyűjtésére, elszállítására,
ártalmatlanítására a 60/120/240 literes
edényzetre vonatkozóan ( 60/120/240
literes edényzet / ürítés) (az edényzetek
áregységét a 2012. évi adatok alapján, a
dokumentációban részletezett módon
vesszük figyelembe); A változatú ajánlat: A
kommunális hulladék heti begyűjtésére,
elszállítására és ártalmatlanítására; B
változatú ajánlat: Az A változat kiegészítve
a háztartásonkénti és hulladékudvari
szelektív gyűjtési hulladékgyűjtési,
elszállítási, ártalmatlanítási
szolgáltatással, évente egyszeri
házhozmenő lomtalanítással, évente
egyszeri zöldhulladék gyűjtéssel; C
változatú ajánlat: A B változat kiegészítve:
évente egyszeri elektronikai
hulladékgyűjtéssel, évente egyszeri
veszélyes hulladékgyűjtéssel, évente
további egyszeri zöldhulladék gyűjtéssel

60

üdülőtulajdonos és külterületi, edényzettel
nem rendelkező lakossági felhasználó
számára évi 24 db 60 literes gyűjtőzsák
(gyűjtőzsák/Ft) az éves mennyiség
egyszerre történő megvásárlásakor
elérhető kedvezmény feltüntetésével

10

többlet kommunális hulladék külön díja
hulladékgyűjtésre biztosított zsák árába
foglaltan, lakosság és üdülőtulajdonosok,
gyűjtőedénnyel nem rendelkező külterületi
lakosok számára zsák/Ft

4

többlet szelektív hulladékgyűjtés külön díja
hulladékgyűjtésre biztosított zsák árába
foglaltan, lakosság és üdülőtulajdonosok,
gyűjtőedénnyel nem rendelkező külterületi
lakosok számára zsák/Ft

4

önköltségi áron bérelhető tárolóedény
[60/120 literes, Ft/hó ]

2

végleges lerakó vagy ártalmatlanító
helynek Pilisborosjenőhöz minél közelebbi
elhelyezkedése

10

alternatív ártalmatlanítási technológia 10

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
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(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)

Hulladékgazdálkodás - Pilisborosjenő

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: 2013/10/15 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00

A dokumentációért fizetni kell nem

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

A fizetés feltételei és módja:

A dokumentáció átvétele az ajánlattétel feltétele.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2013/10/15 (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: 2013/10/15 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00

(adott esetben) Hely: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen

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

Kbt. 62.§ (2) bekezdésében foglalt személyek
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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 ajánlattételek benyújtásának határideje 2013.10.15. 10.00 óra, a benyújtás helye: 
Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal (2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. ügyfélszolgálati iroda) 
2.) Ajánlatkérő a Kbt. 83. § alapján folytat le nyílt eljárást. 
3.) Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő) 
köteles csatolni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyét. 
4.) Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő) 
köteles csatolni az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség minősítését. 
5.) Formai kötöttség: Az ajánlattevők a jelen felhívásban és a dokumentációban meghatározott 
formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatot 1 eredeti 
példányban, továbbá pdf 
formátumban az ajánlattételhez csatolt 3 példány CD, DVD vagy egyéb elektronikus 
adathordozón elektronikusan kell benyújtani. 
6.) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e. (Kbt. 60. § (5) bekezdés). 
7.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26. § és 28. § (1) bekezdésére. 
8.) Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján 
nyilatkoznia kell arról, hogy kíván-e közbeszerzés valamely részének teljesítéséhez alvállalkozót 
igénybe venni, amennyiben igen, meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek 
teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe. Ezen részek tekintetében meg kell neveznie a 
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, 
valamint meg kell adni a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a 
megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 
9.) Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal 
(2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. ügyfélszolgálati iroda) címére közvetlenül vagy postai úton 
kell benyújtani a részvételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az 
ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az 
ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai 
küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 
10.) Irányadó idő: A teljes eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában 
megadott 
határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 
11.) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál 
az ajánlattevőnek az eljárást megindító feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank 
által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. 
12.) Fordítás: idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal
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együtt annak magyar nyelvű, ajánlattevő általi felelős fordítását is be kell nyújtani a Kbt. 
36. § (3) szerint. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő 
kizárólag a fordítást vizsgálja. 
13.) A dokumentációban részletes közbeszerzési műszaki leírás található. 
14.) Az ajánlatkérő konzultációt nem tart, de helyszíni bejárásra biztosít lehetőséget 2013.10.07. 
napján 10.00 órától, melynek kezdési helye a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal polgármesteri 
irodája (2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.) 
15.) Értékelés módszere: Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont 
valamennyi részszempont esetén. A pontozás módszere valamennyi részszempont esetén fordított 
arányosítás. Az alkalmazandó képleteket a dokumentáció tartalmazza. 
16.) Nyilatkozatok, igazolások: Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok egyszerű 
másolatban is benyújthatók. 
17.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell 
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást. Minden esetben csatolandó továbbá az ajánlatot aláíró képviselő 
aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának egyszerű másolata. 
18.) A szerződés időtartama: Ajánlatkérő hatályos közszolgáltatási szerződése 2013. november 30. 
napján a szolgáltató rendes felmondása miatt megszűnik. Ajánlatkérő 10 év határozott 
időtartamra kíván szerződést kötni, mely egyszer 5 éves időtartamra meghosszabbítható, ha a 
szolgáltató megfelel az akkor hatályos jogszabályi előírásoknak. 
19.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a P/1-P/3 és M/1-M/6 alkalmassági feltételek a minősített 
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz 
képest szigorúbban lettek meghatározva. 
20.) Ajánlatkérő alternatív ajánlattételre biztosít lehetőséget. 
21.) A Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a 
környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére 
vonatkozóan, illetve tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó 
olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell 
felelni. 
22.) a dokumentáció ingyenes, azonban annak átvétele az ajánlattétel feltétele. Kérelmezhető és 
átvehető a Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal munkaidejében, a Hivatal polgármesteri irodájában. 
(2097 Pilisborosjenő, Fő út 16., fax: +36 26336313, e-mail: jegyzo@pilisborosjeno.hu, Hegedűsné 
dr. Hovánszki Tímea jegyző)A dokumentáció átvételének határideje 2013.10.15. 10.00 óra.) 
23.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy 
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 
24.) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti 
információkat. 
25.) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy 
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást 
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt 
(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) 
támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos 
módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles 
nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
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szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő kéri csatolni a Kbt. 55.§ (6) bekezdés szerinti
nyilatkozatot is az alkalmasság igazolásakor.

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

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2013/09/04 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név:
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Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

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

Hivatalos név:

Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

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

Hivatalos név:

Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

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

 

Hivatalos név:

Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:

Város:

Postai irányítószám:
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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)
----------------

B. MELLÉKLET

részekre vonatkozó információk

Rész száma 2 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)
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Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

C1. melléklet

Általános beszerzés

A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák

2004/18/EK irányelv

Kategória száma [ 1 ]

Tárgy

1

Karbantartási és javítási szolgáltatások

2

Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a
futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását

3

Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását

4

Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása

5

Távközlési szolgáltatások

6

Pénzügyi szolgáltatások:

(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]

7

Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások

8

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]

9

Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások

10

Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások

11

Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások

12

Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások;
városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki
tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások

13
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Reklámszolgáltatások

14

Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások

15

Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon

16

Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások

Kategória száma [ 7 ]

Tárgy

17

Szállodai és éttermi szolgáltatások

18

Vasúti szállítási szolgáltatások

19

Vízi szállítási szolgáltatások

20

Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások

21

Jogi szolgáltatások

22

Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8

23

Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat

24

Oktatási és szakképzési szolgáltatások

25

Egészségügyi és szociális szolgáltatások

26

Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9

27

Egyéb szolgáltatások

1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.

2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.

3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.

4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy
átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem
tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok
bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó
szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az
ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra
irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
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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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