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I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

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

Hivatalos név: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat

Nemzeti azonosító (ha ismert):

Postai cím: Erzsébet tér tér 4.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1051

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok): Palkó Júlia közbeszerzési referens, Garancsi Éva

Címzett: Palkó Júlia, Garancsi Éva Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala, 1051 Budapest, Erzsébet tér 4. VII. em. 707. szoba

Telefon: +36 18727474 /+36 18727393

E-mail: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu, garancsi.eva@belvaros-lipotvaros.hu.



Fax: +36 18727478

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.belvaros-lipotvaros.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)



II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

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

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata – Biztosítási közbeszerzés

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 6

A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben

A teljesítés helye:

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat (1051 Budapest, Erzsébet tér 4.)
székhelye

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

és között Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:

Biztosítási szerződés, melynek tárgya „Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület
Önkormányzata – Biztosítási közbeszerzés”

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66515200-5
További
tárgyak:

66516000-0

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)

Biztosítási szerződés keretében, a „Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület
Önkormányzata – Biztosítási közbeszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárásnak megfelelően vagyon-
és felelősségbiztosítási szolgáltatása
ALL-risk vagyonbiztosítás összesen 87.725.982 e Ft (A mellékelt adatközlőkben részletezettek
szerint) vagyonértékre.
Elektronikus berendezések All-risk biztosítása
Vandalizmus
Üvegtörés
Felelősségbiztosítások: minimum 50 M Ft/kár, minimum 100 M Ft/év limitre.
Általános felelősségbiztosítás
Munkáltatói felelősségbiztosítás
Szolgáltatás felelősségbiztosítás
Kátyúk, utcai sorfák és fák okozta felelősségi károk
Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás
Bérlői felelősségbiztosítás
Bérbeadói felelősségbiztosítás
Hivatali felelősségbiztosítás
Az Ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.



(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: 75000000 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 nem

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

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

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

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

vagy

Kezdés 2013/01/01 (nap/hónap/év)

Befejezés 2015/12/31 (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)

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

Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (1) bekezdés szerint ajánlattevő erre irányuló igénye esetén előleget fizet. 
Ajánlattevő a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő előlegre 
jogosult. 
Nyertes Ajánlattevő a biztosítási díjról a részszámlát az alábbiak szerint állítja ki: első negyedév 
esedékes: január 1., második negyedév esedékes: április 01., harmadik negyedév esedékes: július 
1., negyedik negyedév esedékes: október 1. 
A számlák fizetési határideje: a Kbt. 130. § (1), (3) és (5) bekezdésében foglaltak alapján. 
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: Forint 
A 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) jelenleg hatályos 86. § (1) bekezdése alapján 
Mentes az adó alól: 
a) a biztosítási, viszontbiztosítási szolgáltatás nyújtása, ideértve a biztosítási alkusz és közvetítő 
által – ilyen minőségében – teljesített szolgáltatásnyújtást is, továbbá az életbiztosítási és a nem 
életbiztosítási ág elkülönült művelésére tevékenységi engedéllyel rendelkező, ugyanazon 
személyek, szervezetek többségi tulajdonában álló felek egymás közötti olyan szolgáltatás 
nyújtása, amely közvetlenül szükséges az egyik fél biztosítási, vagyonbiztosítási szolgáltatásának 
nyújtásához, és az ellenérték, amelyet a másik fél kap vagy kapnia kell, nem több annál, mint a nála



ezzel összefüggésben igazoltan felmerült költség; 
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: 
- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A.
§-a 
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 
- a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 
A részletes fizetési feltételeket a szerződés és a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

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

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőktől nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását, de
közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő
ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló, a szerződés mellékletét képező megállapodást.

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: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok 
bármelyike fennáll. 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) 
bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. 
Igazolási mód: 
- A Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek az ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
2.§ szerint igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok 
hatálya alá. 
- A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek az ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 4. § szerint igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésében foglalt 
kizáró okok hatálya alá. 
- Az ajánlattevőnek a Kbt. 58.§ (3) bekezdése értelmében nyilatkoznia kell, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 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. 
A nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról is, hogy a 
letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 56.§ (1) bekezdésben foglalt egyes kizáró okok 
hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróság, hatóságok bocsátják 
ki, illetve arról, ha valamely, a Kbt. 56.§ (1) bekezdésben rögzített kizáró okra vonatkozóan a 
letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy 
igazolást. 
Nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy



a letelepedése szerinti országban milyen köztartozások felelnek meg a Kbt. 56.§ (1) bekezdés e)
pontjában foglalt köztartozásoknak (központi adó, vám, társadalombiztosítási járulék) és ezeket
milyen szervezetek tartják nyilván. 
A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő
ajánlattevők (alvállalkozók) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak
figyelembevételével igazolhatják.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumot:
P/1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell valamennyi számlavezető pénzügyi
intézmény – az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 1 évre vonatkozó –
nyilatkozatát, fizetőképességének megítéléséhez, az alábbi tartalommal (310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont):
- a számla (számlák) megnyitásának időpontja;
- a bankszámla(k) száma;
- arra vonatkozó információ, hogy a számlán az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 1 évben 14 napot meghaladó időtartamú sorban állás volt-e, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
Amennyiben a jelzett pénzügyi intézmény(ek) ennél rövidebb ideje vezetik a számlát, úgy csatolni
kell a korábbi számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozatát is a meghatározott időtartamra
vonatkozóan.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlatot tevők) ha:

P/1. a becsatolt pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat(ok) alapján megállapítható, hogy
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 1 évben 14 napot meghaladó
időtartamú sorban állás fordult elő bármelyik számláján.
(Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseinek megfelelően)

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumot:

M/1. Az ajánlattevőnek ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 3 év legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (vagyon- és felelősségbiztosítás),
befejezett szolgáltatásait a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdés a) pontja, illetve
16.§ (1)-(2) bekezdései alapján, amely legalább a következőket tartalmazza:
- a szolgáltatás tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való
megfelelés megállapítható legyen,
- a teljesítés ideje (év, hónap, nap megjelölésével),
- a teljesítés helye,
- a szerződést kötő másik fél megnevezése,
- az ellenszolgáltatás nettó összege (HUF),
- továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.



Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlatot tevők) ha:

M/1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben
összesen a közbeszerzés tárgya szerinti (vagyon- és felelősségbiztosítás), az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített szolgáltatással az alábbiak szerint:
legalább 1 db, befejezett, legalább nettó 10 millió Ft értékű vagyon- és felelősségbiztosítással.

(Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseinek megfelelően)

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 nem

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

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

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

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
Teljes biztosítás éves díja 65
Vagyonbiztosítás; ezen belül alszempontok
és súlyszámok: All-risk vagyon Önrész
(súlyszám: 1), All-risk vagyon Árvíz limit
(súlyszám: 4,5), All-risk vagyon Földrengés
limit (súlyszám: 4,5), All-risk vagyon
Betöréses lopás kártérítési limit/év
(súlyszám: 1,5), All-risk vagyon
Alulbiztosítottsági limit (1.sz.záradék) -
(súlyszám: 4,5), Elektronikus ber. Önrész
(súlyszám: 0,5), Elektronikus ber.
Betöréses lopás kártérítési limit/év
(súlyszám: 1), Vandalizmus Önrész
(súlyszám: 0,5), Vandalizmus Limit /kár/év
(súlyszám: 2) Vandalizmus Grafiti szublimit
/kár/év (súlyszám: 1), Üvegtörés Limit/év
(súlyszám: 1).

22



Felelősségbiztosítás; ezen belül
alszempontok és súlyszámok: Általános
önrész (súlyszám: 1), Összevont limit /kár
(súlyszám: 1), Összevont limit /év
(súlyszám: 1), Munkáltatói felelősség
Sublimit/kár (súlyszám: 0,5), Munkáltatói
felelősség Sublimit/év (súlyszám: 0,5),
Szolgáltatás felelősségbiztosítás
Sublimit/kár (súlyszám: 0,5), Szolgáltatás
felelősségbiztosítás Sublimit/év
(súlyszám: 0,4), Kátyúk, utcai sorfák és fák
okozta felelősségi károk Sublimit /kár
(súlyszám: 1), Kátyúk, utcai sorfák és fák
okozta felelősségi károk Sublimit/év
(súlyszám: 1) Rendezvényszervezői
felelősségbiztosítás Sublimit /kár
(súlyszám: 0,5), Rendezvényszervezői
felelősségbiztosítás Sublimit/év
(súlyszám: 0,5), Bérlői felelősségbiztosítás
Sublimit /kár (súlyszám: 0,5), Bérlői
felelősségbiztosítás Sublimit/év
(súlyszám: 0,5), Bérbeadói
felelősségbiztosítás Sublimit /kár
(súlyszám: 0,5), Bérbeadói
felelősségbiztosítás Sublimit/év
(súlyszám: 0,5), Hivatali
felelősségbiztosítás Sublimit /kár
(súlyszám: 0,5) Hivatali
felelősségbiztosítás Sublimit/év
(súlyszám: 0,5).

11

Kárrendezési idő 2

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

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: 2012/12/04 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00

A dokumentációért fizetni kell igen

(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 50800 Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:

A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét az Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett
11784009-15505006 számlájára kell átutalni. Közlemény rovatában: "Belváros-Lipótváros
Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata – Biztosítási közbeszerzés 2012" hivatkozást
szükséges feltüntetni.
A dokumentáció fenti ellenértéke bruttó ár, az ÁFA-t is tartalmazza.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2012/12/04 (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: 2012/12/04 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00

(adott esetben) Hely: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Polgármesteri Hivatal, 1051
Budapest, Erzsébet tér 4., fszt. tárgyaló

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen

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

A bontáson a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen.

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. Ajánlatkérő az összes ajánlattevő részére a Kbt. 67. § szerint biztosítja a hiánypótlási 
lehetőséget. 
2. A dokumentáció megvásárlása az ajánlat benyújtásának feltétele a Kbt. 49. § (6) bekezdése 
szerint. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. 
A dokumentáció ellenértékének befizetéséről szóló igazolás bemutatását/kézhezvételét követően a 
dokumentáció átvehető személyesen, vagy meghatalmazott útján a I.1) pontban megjelölt címen az 
ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon 8-16 óra között, az ajánlattételi határidő napján 8-10 
óráig. 
Ajánlatkérő, írásbeli megkeresése esetén, a dokumentációt a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerinti 
feltételekkel megküldi a megadott címre. A dokumentációt az ajánlatkérő kérésre elektronikus úton 
is elküldi a megadott e-mail címre, a dokumentáció ellenértékének befizetéséről szóló igazolás 
bemutatását/kézhezvételét követően. 
3. Az ajánlatot a Kbt. 61. § (1) bekezdésében meghatározott formai követelményeknek megfelelően 
írásban és zárt csomagolásban 1 (egy) db “eredeti” és 3 (három) db – az eredetiről készült - 
“másolati” példányban papír alapon valamint 1 példányban CD vagy DVD lemezen PDF formátumban 
kell benyújtani. Az egyes papíralapú példányokon fel kell tüntetni az „Eredeti-” vagy a „Másolati-„ 
megjelölést. Eltérés esetén az „Eredeti példány” tartalma a mérvadó. 
Az ajánlatokat Ajánlatkérő egy, azaz egy darab zárt, cégjelzés nélküli csomagolásban, a 
közbeszerzési eljárás tárgyát („Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata – 
Biztosítási közbeszerzés”) címként feltüntetve, valamint a "Tilos az ajánlattételi határidő lejárta 
előtt felbontani" szöveggel ellátva kéri benyújtani úgy, hogy a csomagolás tartalmazza mind az 
eredeti, mind a másolati példányokat is. Postai feladás esetén dupla csomagolást ír elő ajánlatkérő; 
a belső csomagoláson csak a fenti szövegek szerepelhetnek, a külső csomagolás tartalmazhatja a 
címet és az egyéb postai jelzéseket. A postázási késedelem miatti kockázatot Ajánlattevő viseli. 
Ajánlatkérő akkor tekinti az ajánlatot határidőre benyújtottnak, ha az az ajánlattételi határidő 
lejártának napján 10:00 óráig beérkezik jelen felhívás I.1) pontjában írt helyszínre, az ott 
feltüntetett rendelkezések szerint. 
Az ajánlat összeállításának és benyújtásának költségét az ajánlattevő viseli. 
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdése, valamint 58. § (3) bekezdése szerinti 
nyilatkozatot. 
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát Kbt. 60. § (3) és (5) 
bekezdése szerint. 
6. Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel nyelve magyar, minden idegen nyelven kiállított 
dokumentum mellé csatolni kell vagy azok hiteles magyar nyelvű fordítását, vagy az ajánlattevő 
általi felelős fordítást a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint. 
7. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőknek nyilatkoznia kell arról is, hogy a Kbt 56. § 
-ában foglalt kizáró okok hiányának a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a szerinti igazolására, 
mely igazolások felelnek meg, és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki. 
8. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárásban a minősített 
ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az ajánlattevő pénzügyi és 
gazdasági (P/1.), valamint műszaki, illetőleg szakmai (M/1.) alkalmasságának feltételeit és azok 
igazolását [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet. 20. § (4) bekezdés]. 
9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő – és bevonásuk esetén az alkalmasságának



igazolására igénybe vett más szervezet– alábbi dokumentumait: 
- az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult 
személy(ek) aláírási címpéldánya(i); aláírásmintája(i) 
- a cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre 
vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás 
- a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 
esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és a cégbíróság által a 
változásbejegyzési kérelem beérkezéséről kiadott igazolás. 
10. Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges követelménynek úgy kíván 
megfelelni, hogy bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodik, az igazolás az 
érintett szervezet(ek), személy(ek) részéről a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerint történik. 
11. Bírálati szempont: AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI: 
Ajánlatkérő előre meghatározott szempontok alapján választja ki az összességében legkedvezőbb 
ajánlatot, mely részszempontokat és alszempontokat valamint a vonatkozó súlyszámokat az 
alábbiakban részletezi: 
Az ajánlatok meghatározott elemeire adható pontszám minden egyes részpont esetében 1-100 
pont. Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb érték 100, a további azonos tárgyú ajánlatok arányosan 
kevesebb pontot kapnak. Az egyes alszempontok külön-külön kerülnek értékelésre, és az 
alszempontonként kapott pontszámok összessége adja a résszempont pontszámát. 
Az alábbi számítási módokban részletezettek szerint kalkulált végső pontszámok adják ki az ajánlat 
összpontszámát. Az eljárás nyertese a legmagasabb összpontszámot elérő ajánlattevő. 
Az egyes szempontok számítási módjai 
Teljes biztosítás éves díja: 
Az értékelés alapját az összes igényelt módozatra kalkulált tartam és kármentességi engedményt 
nem tartalmazó éves díjak összege jelenti. 
Ezen résszempontra adott pontérték számítása: 
(Legalacsonyabb díj/Vizsgált díj) x 100 
 
A fentieknek megfelelően kiszámolt pontszámokat be kell szorozni a részszemponthoz rendelt 
súlyszámmal. Ha a súlyszámmal történt beszorzást követően törtszám keletkezik, a végső 
pontszámot a kerekítés szabályai szerint, egész számra kerekítve határozzuk meg. 
Kártérítési limitek: 
Ajánlattevő ajánlatában köteles vállalni az ajánlatkérésben megjelölt minimum (alsó korlátként 
értelmezendő) limit értékeket attól csak az ajánlatkérő előnyére térhet el. 
Amennyiben a kártérítési limitek esetében az adott ajánlat meghaladja az ajánlatkérésben megjelölt 
minimális kártérítési limitek ötszörösét, a pontérték számítása során mind a „Vizsgált kártérítési 
limit ajánlat” mind a „Legmagasabb kártérítési limit ajánlat” esetében az ajánlatkérésben megjelölt 
minimális kártérítési limitek ötszörösét vesszük figyelembe. 
Az alábbi alszempontokra adott pontérték számítása 
(Vizsgált kártérítési limit ajánlat/Legmagasabb kártérítési limit ajánlat) x 100 
 
A fentieknek megfelelően kiszámolt pontszámokat be kell szorozni az egyes alszempontokhoz 
rendelt súlyszámmal. Ha a súlyszámmal történt beszorzást követően törtszám keletkezik, a végső 
pontszámot a kerekítés szabályai szerint, egész számra kerekítve határozzuk meg. 
 
Önrészek: 



Ajánlattevő ajánlatában az ajánlatkérésben megjelölt maximum (felső korlátként értelmezendő) 
önrész értékekre tehet ajánlatot, attól csak az ajánlatkérő előnyére térhet el. 
Az alábbi alszempontokra adott pontérték számítása 
(Legalacsonyabb önrész ajánlat/Vizsgált önrész ajánlat) x 100 
 
Ha az önrész ajánlat ’0’ a fenti számításban ’0’ helyett ’1’-el számolunk. 
A megadottaknak megfelelően kiszámolt pontszámokat be kell szorozni az egyes alszempontokhoz 
rendelt súlyszámmal. Ha a súlyszámmal történt beszorzást követően törtszám keletkezik, a végső 
pontszámot a kerekítés szabályai szerint, egész számra kerekítve határozzuk meg. 
Kárrendezési idő: 
A kárrendezési idő két időszak összege, az első időszak a kár bejelentésétől a kárfelmérésen 
keresztül a biztosító által ügyfél részére megküldött levél időpontjáig tart melyben értesíti az 
ügyfelet a kárrendezéshez szükséges összes dokumentumról. 
A második időszak az összes szükséges dokumentum biztosítóhoz történt beérkezésétől a kár 
kifizetéséig tart. Az ajánlatban kárrendezési időként a fenti két időszak összegét egész napban kell 
megadni. 
Ezen résszempontra adott pontérték számítása: 
(Legalacsonyabb kárrendezési idő/Vizsgált kárrendezési idő) x100 
 
A fentieknek megfelelően kiszámolt pontszámot be kell szorozni a részszemponthoz rendelt 
súlyszámmal. Ha a súlyszámmal történt beszorzást követően törtszám keletkezik, a végső 
pontszámot a kerekítés szabályai szerint, egész számra kerekítve határozzuk meg. 
Az elbírálás rész és alszempontjai, súlyszám (és zárójelben az adható pontszám) 
1) Teljes biztosítás éves díja 65 (1-100) 
2) Vagyonbiztosítás 22 - 
All-risk vagyon Önrész 1 (1-100) 
All-risk vagyon Árvíz limit 4,5 (1-100) 
All-risk vagyon Földrengés limit 4,5 (1-100) 
All-risk vagyon Betöréses lopás kártérítési limit/év 1,5 (1-100) 
All-risk vagyon Alulbiztosítottsági limit (1.sz.záradék) 4,5 (1-100) 
Elektronikus ber. Önrész 0,5 (1-100) 
Elektronikus ber. Betöréses lopás kártérítési limit/év 1 (1-100) 
Vandalizmus Önrész 0,5 (1-100) 
Vandalizmus Limit /kár/év 2 (1-100) 
Vandalizmus Grafiti szublimit /kár/év 1 (1-100) 
Üvegtörés Limit/év 1 (1-100) 
3) Felelősségbiztosítás 11 - 
Általános önrész 1 (1-100) 
Összevont limit /kár 1 (1-100) 
Összevont limit /év 1 (1-100) 
Munkáltatói felelősség Sublimit/kár 0,5 (1-100) 
Munkáltatói felelősség Sublimit/év 0,5 (1-100) 
Szolgáltatás felelősségbiztosítás Sublimit/kár 0,5 (1-100) 
Szolgáltatás felelősségbiztosítás Sublimit/év 0,5 (1-100) 
Kátyúk, utcai sorfák és fák okozta felelősségi károk Sublimit /kár 1 (1-100) 
Kátyúk, utcai sorfák és fák okozta felelősségi károk Sublimit/év 1 (1-100) 



Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás Sublimit /kár 0,5 (1-100) 
Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás Sublimit/év 0,5 (1-100) 
Bérlői felelősségbiztosítás Sublimit /kár 0,5 (1-100) 
Bérlői felelősségbiztosítás Sublimit/év 0,5 (1-100) 
Bérbeadói felelősségbiztosítás Sublimit /kár 0,5 (1-100) 
Bérbeadói felelősségbiztosítás Sublimit/év 0,5 (1-100) 
Hivatali felelősségbiztosítás Sublimit /kár 0,5 (1-100) 
Hivatali felelősségbiztosítás Sublimit/év 0,5 (1-100) 
4) Kárrendezési idő 2 (1-100) 
Súlyszám összesen: 100 
13. Ajánlattevő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a 
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a 
szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az 
ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre, a teljesítés 
helyén hatályos kötelezettségeket. 
14. A közbeszerzési műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza. 
15. Amennyiben több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz 
csatolniuk kell a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő 
szerződés közös teljesítésére vonatkozó megállapodást (konzorciumi megállapodás) a Kbt. 25.§ 
figyelembe vételével minimálisan az alábbi tartalommal: 
- Ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére vonatkozó egyetemleges felelősségvállalása, 
- az egyes konzorciumi tagok által végzett feladatok meghatározása, 
- a Konzorcium vezetőjének a kijelölése és a Konzorcium képviseletére történő meghatalmazása, 
- a Konzorcium nevében nyilatkozattételre jogosult személy(ek) megnevezése és meghatalmazása. 
A Kbt. 25.§ (3) bekezdése szerint a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatban benyújtott 
minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Ajánlatot 
csak Biztosítótársaság tehet. 
16. Ajánlatkérő a Kbt. szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. A felhívás, vagy 
dokumentáció pontosítását igénylő ajánlattevő az ajánlati felhívás I.1) pontjában írt elérhetőségre 
küldött levélben, vagy telefaxban írásban fordulhat kiegészítő információért az ajánlatkérőhöz. 
Kérjük ajánlattevőt, hogy a levélben vagy faxon megküldött kérdéseit a következő e-mail címekre 
elektronikus úton is (.doc, vagy azzal egyenértékű szerkeszthető formátumban) megküldeni 
szíveskedjen: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu és garancsi.eva@belvaros-lipotvaros.hu. 
17. Az ajánlati felhívás III.2.3.) pontjában meghatározott – forintban megadott – összeget a Magyar 
Nemzeti Banknak a tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának a TED-en történő 
megjelenésének napján érvényes hivatalos devizaárfolyamán számítva kell meghatározni. 
18. Az ajánlattevő, az alvállalkozó(k) és a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet (személy) által 
tett nyilatkozatok egyszerű másolati példányban is becsatolhatók. 
19. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő lejártát a www.pontosido.hu 
weboldal „Budapest idő” adata alapján állapítja meg. 
20. Az ajánlati felhívásban és dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a kapcsolódó 
végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai az irányadók. 
21. A létrejött biztosítási szerződés kezelését és fenntartását ajánlatkérő megbízása alapján a B.B. 
Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. végzi. 
22. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő (közös ajánlattevő) írásos nyilatkozatát, hogy 
kizárólag az ajánlatban megnevezett pénzügyi intézmény(ek)nél vezet számlát. A nyilatkozat



mellékletét képezik a nyilatkozatban megjelölt pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozatok.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Telefon: +361 8828594

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +361 8828593

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:

A 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 137-138.§ szerint, különös tekintettel a Kbt. 137.§ (3)-(5)
bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság

Postai cím: Riadó u. 5.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Telefon: +361 8828594

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +361 8828593

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2012/10/19 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

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



Hivatalos név:

Nemzeti azonosító (ha ismert): 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:

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:
További
tárgyak:

3) Mennyiség:

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

vagy

és között Pénznem:

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

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

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:

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

C1. melléklet

Általános beszerzés

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

2004/18/EK irányelv

Kategória száma [ 1 ]

Tárgy

1

Karbantartási és javítási szolgáltatások

2

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

3

Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását



4

Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása

5

Távközlési szolgáltatások

6

Pénzügyi szolgáltatások:

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

7

Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások

8

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]

9

Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások

10

Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások

11

Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások

12

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

13

Reklámszolgáltatások

14

Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások

15

Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon

16

Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások

Kategória száma [ 7 ]

Tárgy

17

Szállodai és éttermi szolgáltatások

18

Vasúti szállítási szolgáltatások

19

Vízi szállítási szolgáltatások

20

Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások

21

Jogi szolgáltatások



22

Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8

23

Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat

24

Oktatási és szakképzési szolgáltatások

25

Egészségügyi és szociális szolgáltatások

26

Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9

27

Egyéb szolgáltatások

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

2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.

3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.

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

5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét
kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az
ajánlatkérő teljesíti.

6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.

7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.

8 Kivéve a munkaszerződéseket.

9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy
koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos
szerződéseket.
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