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RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

2004/18/EK irányelv

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

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

Hivatalos név: Szent Rókus Kórház és Intézményei

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK07251

Postai cím: Gyulai Pál utca 2.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1085

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Zsoldos László

Telefon: +36 306835306

E-mail: zsoldos@rokus.hu

Fax: -

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rokus.hu
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A felhasználói oldal címe (URL):

Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):

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

Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.

További információ a következő címen szerezhető be

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

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

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

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

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

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

I.2) Az ajánlatkérő típusa

 Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

 Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

 Regionális vagy helyi hatóság

 Regionális vagy helyi iroda/hivatal

 Közjogi intézmény

 Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

x Egyéb (nevezze meg): Kórház

I.3) Fő tevékenység

 Általános közszolgáltatások

 Honvédelem

 Közrend és biztonság

 Környezetvédelem

 Gazdasági és pénzügyek

x 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
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II.1) Meghatározás

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

Képalkotó berendezések adásvétele és a meglévő elavult berendezések cseréje a Szent Rókus
Kórház részére, KEOP-5.6.0/E/15 számú pályázati konstrukció keretében

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

x Árubeszerzés

x Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

 Szolgáltatásmegrendelés

Szolgáltatási kategória száma

A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben

A teljesítés helye:

1085 Budapest, Gyulai Pál utca 2.

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:
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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:

Képalkotó berendezések adásvétele és a meglévő elavult berendezések cseréje a Szent Rókus
Kórház részére a KEOP-5.6.0/E/15 számú pályázati konstrukció keretében.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33110000-4
További tárgyak: 33162100-4

33111000-1
33115100-0

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: igen

(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók

 egy részre x 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)

Mindkét rész tekintetében a beszerzés tárgyát képezik az alábbiak: 
a) Az alább - részenként külön-külön - felsorolt új berendezések szállítása, üzembe helyezése, egy 
nyertes ajánlattevő által végzett mérés elvégzése az egy vizsgálatra vetített, minimum 15%-os 
energia-felhasználás csökkenésének alátámasztására, valamint az üzembe helyezéstől számított 
12 hónap jótállás biztosítása. (A 12 hónapos jótállás alatt ajánlatkérő az alábbikat érti: Nyertes 
ajánlattevő jótállást vállal azért, hogy teljesítése hiba- és hiánymentes, továbbá mennyiségében és 
minőségében megfelel a szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban foglalt 
előírásoknak. A jótállás időtartama - amennyiben jogszabály e tekintetben szigorúbb követelményt 
nem állapít meg vagy a gyártó nem vállal önként hosszabb időtartamú jótállást - az Ajánlatkérő által 
leigazolt végteljesítési teljesítés igazolástól számítottan: 12 hónap. Jótállás kezdete a teljesítés 
átvétele 
b) Ajánlattevő megajánlásának tartalmaznia kell az évenkénti fenntartási jelentések 
alátámasztására szolgáló évenkénti egy alkalommal elvégzett mérés és energia-felhasználás 
számításának elkészítését 
c) Ajánlattevőnek ajánlatot kell adni a fenti a) ponton túli, azaz a fenti 12 hónapon túli, azt követően 
további 4 évre (48 hónapra) szóló jótállás évenkénti árára, mely jótállás karbantartást és 
szervizelést foglalja magában. 
Ajánlatkérő a fenti a)-b) pontokban foglaltak fedezetét támogatásból, a KEOP-5.6.0/E/15 
konstrukcióból kívánja biztosítani, a fenti c) pontban foglaltak fedezetét pedig saját forrásból 
kívánja biztosítani. 
Ajánlattevő feladata az alábbi eszközök leszállítása ajánlatkérő részére valamint a leszállításon túl
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ajánlattevő feladata mindkét ajánlattételi rész esetében: 
A teljesítés része az ajánlatkérő pályázatban vállalt kötelezettségeinek támogatása (a pályázattal
kapcsolatos információk a Széchenyi 2020 (http://palyazat.gov.hu/) honlapon a KEOP.5.6.0/E/15
számú pályázatnak dedikált honlapokon találhatóak), különös tekintettel a vállalt indikátorok
teljesüléséről szóló adatszolgáltatás nyújtására és az ezzel kapcsolatos közreműködésre. 
 
Az ajánlattevő további feladata az új berendezés szállítása és üzembe helyezése (beleértve a kezelő
személyzet betanítását is). 
A betanítás az Ajánlatkérő telephelyén, munkaidőben (munkanapokon 8 és 17 óra között) történhet,
az alábbiak szerint: 
Min. 8 óra oktatás max. 4 felhasználó részére a 4. és 5. számú tenderlapokon szereplő eszközökhöz 
Min.20 óra oktatás max. 4 felhasználó részére.1., 2., 3. és 6. számú tenderlapokon szereplő
eszközökhöz 
Beszerzendő termék Mennyiség 
I. rész: CT Berendezés: 
1. 32 szeletes CT berendezés 1 db 
 
II. rész: Röntgendiagnosztikai berendezések: 
2.Direkt digitális mammográfiás röntgen berendezés leletező munkaállomással, stereotaxiával 1 db 
3. Digitális flatpaneles mennyezeti csőtartós felvételi röntgenberendezés vertikális detektor tartó
állvánnyal és fixen telepitett egytönkös elevátoros felvételi asztallal,operátor munkaállomással 1
db

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

vagy

és között Pénznem:

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

Vételi jog (opció) nem

(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:

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

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés meghosszabítható nem

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: 62 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)
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III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk

III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

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

A nyertes ajánlattevő az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles 
I.- II. részek tekintetében: 
1. Késedelmi kötbér: 
Nyertes ajánlattevő kötbér fizetésére köteles, ha szerződéses kötelezettségével késedelembe esik 
olyan okból, amelyért felelős. 
A késedelmi kötbér mértéke: 1 % naponta. 
A késedelemi kötbér alapja a késedelmesen szállított termék nettó vételára, maximális mértéke 30 
napi tétel. 
Ajánlatkérő a késedelmes nap alatt naptári napot ért. 
Jogkövetkezmény: 
Amennyiben késedelem olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős eléri a 30 napot úgy Ajánlatkérő 
jogosult a szerződést felmondani vagy attól elállni. 
2. Hibás teljesítési kötbér: 
A hibás teljesítési kötbér mértéke: 1 % naponta, 
A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljes termékek nettó vételára, maximális mértéke 30 
napi tétel. 
Jogkövetkezmény: 
Amennyiben Nyertes ajánlattevő hibásan teljesít és a hibát 30 nap alatt nem javítja ki úgy 
Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani vagy attól elállni. 
Hibás teljesítési kötbérre jogosult Ajánlatkérő, ha nyertes ajánlattevő a jótállási igényt olyan okból, 
amelyért felelős 5 munkanapon belül nem teljesíti. 
3. Meghiúsulási kötbér: 
Azon lehetetlenülés esetén, mely olyan okból történik, amelyért Nyertes ajánlattevő felelős 
(ideértve Nyertes ajánlattevő szerződésszegésére alapított Ajánlatkérő általi felmondást/elállást) 
Nyertes ajánlattevő kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. 
A meghiúsulási kötbér mértéke: 10 %. 
A meghiúsulási kötbér alapja a teljes nettó vételár. 
Jótállás: 
Nyertes ajánlattevő jótállást vállal azért, hogy teljesítése hiba- és hiánymentes, továbbá 
mennyiségében és minőségében megfelel a szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban, 
szabványokban foglalt előírásoknak. A jótállás időtartama - amennyiben jogszabály e tekintetben 
szigorúbb követelményt nem állapít meg vagy a gyártó nem vállal önként hosszabb időtartamú 
jótállást - az Ajánlatkérő által leigazolt végteljesítési teljesítés igazolástól számítottan: 12 hónap. 
Jótállás kezdete a teljesítés átvétele. 
További garanciális feltételek: 
A beszerzendő termék(ek)nek a lecserélendő készülék(ek)hez képest legalább 15%-kal kevesebb 
energiafelhasználást kell biztosítania, melyet üzembehelyezést követően 24 órás, aktív használat 
melletti teszteléssel kell igazolni. Nyertes ajánlattevő vállalja, hogy a termék a Projekt fenntartási 
időszaka alatt (5 év) az évenkénti fenntartási jelentések alátámasztására szolgáló további mérések 
során biztosítja a lecserélendő készülék(ek)hez képest legalább 15%-kal kevesebb
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energiafelhasználást. 
A fentiek nem teljesítése Nyertes ajánlattevő hibás teljesítésének (rejtett hiba) minősül. 
Előleg-visszafizetési biztosíték: 
Nyertes ajánlattevő abban az esetben köteles előleg-visszafizetési biztosítékot nyújtani,
amennyiben szállítói előleget igényelt a támogatásból finanszírozott beszerzési rész tekintetében . 
A 4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdés szerint Ajánlatkérő kiköti a közbeszerzési
eljáráseredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói
előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós
források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára
szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A Kbt. 126. § (6)
bekezdés b) pontja alapján a gazdasági társaság vagy nonprofitszervezet szállító cégjegyzésre
jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező
tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező
természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által
vállaltkezesség, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 92. § (1)
bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként a Kbt. 126. § (6)
bekezdés a) pontjában szereplő biztosítéknyújtási formák mellett. 
A mellékkötelezettségek részletes (pontos) leírását a dokumentáció tartalmazza.

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

I.- II. részek tekintetében: 
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 130. § (1); (4) és (6) bekezdései szerint történik mind a 
támogatott, mind a nem támogatott beszerzési rész vonatkozásában. 
A támogatott beszerzési rész vonatkozásában a szállítói előleg a végszámlába kerül beszámításra. 
A támogatott részből megvalósuló beszerzési rész tekintetében a szállítói kifizetésre irányadóak a 
Ptk: 6:130.§ (2) bekezdésében foglaltak. 
A 4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés a) pont előírására tekintettel nyertes 
ajánlattevő a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő összeg szállítói előlegként 
történő kifizetését kérheti. A kifizetés során irányadóak az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 
előírásai. 
Ajánlatkérő nem biztosítja a részszámlázás lehetőségét. 
Ajánlatkérő a KEOP-5.6.0/E/15 számú „Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó 
beszerzésének támogatása” című konstrukcióban nyerhet el vissza nem térítendő támogatást, 
ebből a forrásból kívánja az ellenszolgáltatást fedezni a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szerinti 
szállítói finanszírozással. 
A támogatott rész tekintetében projekt támogatásintenzitása: 100%, azaz a támogatás mértéke 
100,000000%, az önrész mértéke pedig 0,000000 %. Ajánlatkérő a saját forrás terhére nem biztosít 
előleget. 
A számla ellenértékének kiegyenlítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § 
(1) bekezdése szerint és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a szerint 
átutalással történik. 
A számla fizetési határideje 30 nap. 
Az ellenszolgáltatás részben európai uniós támogatásból kerül finanszírozásra, a támogatásból 
származó összeg kifizetése a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szerinti közvetlen szállítói 
finanszírozással történik.
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Érintett projekt száma: KEOP-5.6.0/E/15 
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme a magyar forint. 
A finanszírozással kapcsolatos szabályok részletes leírását a szerződéstervezet tartalmazza.

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

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

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 eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bek. a)-k) pontokban foglalt 
kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező olyan gazdasági 
szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll. 
A kizáró okok fenn nem állását a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 2-8,.§ valamint 10-11. § 
rendelkezései szerint kell igazolni. 
Tájékoztató a 1/2014. (VI.27.) összkollégiumi állásfoglalásról 
A Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI.27.) számú állásfoglalása szerint amennyiben az 
ajánlattevő/részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy olyan társaságnak minősül, amelyet nem 
jegyeznek szabályozott tőzsdén és tulajdonosai között nincs a Pmtv. 3. § ra)-rb) alpontokban 
meghatározott természetes személy, akkor az ajánlattevő/részvételre jelentkező tulajdonosa 
vezető tisztségviselőjének a nevét és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot 
szükséges benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró ok igazolására. 
Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét továbbá, hogy részvételre jelentkezőnek 
részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem 
tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. 
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, részvételre jelentkező által tett nyilatkozatoknak a 
részvételi felhívás feladása napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük. 
Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság alábbi útmutatóira: 
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. 
§-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és 
adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Kibocsátás dátuma: 
2014.05.16.; Közbeszerzési Értesítő lapszám: 2014. évi 57. szám). 
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal 
kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és 
az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Kibocsátás
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dátuma: 1.6.2012.; Közbeszerzési Értesítő lapszám: 2012. évi 61. szám). 
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a értelmében a részvételre jelentkező vonatkozásában
folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Amennyiben részvételre jelentkező vonatkozásában változásbejegyzési
eljárás nincs folyamatban úgy erről nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges a részvételi
jelentkezésbe. 
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró
ok az eljárás során következett be.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

a) A felhívás feladásának napját megelőzően lezárt utolsó három üzleti év számviteli jogszabályok
szerinti beszámolóját ajánlatkérő a 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet 3. §-ában
meghatározott internetes honlapon történő betekintéssel ellenőrzi a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r.
14. § (1) bek. b) pontja alapján. Amennyiben a beszámolók közül ezen a honlapon bármelyik nem
található meg, abban az esetben a részvételi jelentkezésbe csatolni kell részvételre jelentkező saját
vagy jogelődje - a felhívás feladásának napját megelőzően lezárt - utolsó három üzleti évének
számviteli jogszabályok szerinti beszámolói közül a honlapon nem található beszámoló részét
képező eredménykimutatást. Amennyiben részvételre jelentkező letelepedése szerinti ország joga
nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy részvételre jelentkező képviselője által aláírt nyilatkozat
csatolása szükséges - a felhívás feladásának napját megelőzően lezárt - utolsó három üzleti év
mérleg szerinti eredményéről. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (2) bekezdése szerinti esetben a
részvételre jelentkező az alkalmasságát a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
(orvosi képalkotó berendezés szállítása és üzembe helyezése tárgyú) származó nettó árbevételről
szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

b) A részvételi jelentkezésbe csatolni kell, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bek. c) pontja
alapján a felhívás feladását megelőzően beszámolóval lezárt utolsó három üzleti évben elért teljes
nettó árbevételről szóló nyilatkozatot attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései, valamint a
310/2011. (XII. 23.) Korm. r. vonatkozó [14.§ (3) és (5)] rendelkezései.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)

a) Alkalmatlan a részvételre jelentkező valamennyi közbeszerzési rész tekintetében, ha saját vagy 
jogelődje mérleg szerinti eredménye a felhívás feladásának napját megelőzően lezárt utolsó három 
üzleti év során egynél több évben volt negatív. 
A fenti a) pontban foglalt követelményekhez : 
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (2) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő a később létrejött 
gazdasági szereplőktől megkövetelt, a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétel mértékét 
az alábbiak szerint határozza meg: 
I. rész: orvosi képalkotó berendezés szállítása és üzembe helyezése tárgyú nettó árbevétel 
75.000.000 - Ft. 
II. rész: orvosi képalkotó berendezés szállítása és üzembe helyezése tárgyú nettó árbevétel 75 
000.000 - Ft.
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Ajánlatkérő üzleti év alatt a számvitelről szóló 2000. C. törvény 4.§-ának (1)-(2) bekezdéseiben
meghatározott fogalmat érti. 
 
 
 
 
b) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a felhívás feladását megelőzően beszámolóval lezárt
utolsó három üzleti évben elért teljes nettó árbevételinek számtani átlaga nem éri el: 
- I. rész esetében: a 30.000.000.forintot; 
- II. rész esetében: a 30.000.000 forintot 
A fenti a) pontban foglalt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a
gazdasági szereplőkre, ezért közös részvételi jelentkezés esetén elegendő, ha ennek a
követelménynek a közös részvételre jelentkezők egyike megfelel.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

a) A részvételi jelentkezésbe csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (1) bek. a) pontja
alapján és 16. § (1)-(2) bekezdése szerint a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 36
hónapban teljesített, a felhívás III.2.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat a) pontjában
előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szállításainak ismertetését. Az ismertetésnek
(ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás
tárgyát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét (a befejezési határidő - legalább év
és hónap - megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e. Az ismertetésből egyértelműen megállapíthatónak kell lennie
a felhívás III.2.3 a) pontjában foglaltaknak. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a
teljesítést közös részvételre jelentkezők egyikeként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell,
hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései, valamint a
310/2011. (XII. 23.) Korm. r. vonatkozó [17.§ (1) ] rendelkezései.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)

a) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 36 hónapban egy vagy több szerződésből teljesített, orvosi képalkotó
berendezés szállítására és üzembe helyezésére vonatkozó referenciát/referenciákat mely(ek)
értéke:
- az I. rész esetében eléri a nettó 100.000.000 HUF-ot.
- a II. rész esetében eléri a nettó 100.000.000..- HUF-ot.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést nem önállóan végezte (tehát
például közös részvételre jelentkezők egyikeként) az ajánlatkérő csak és kizárólag a
referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az
alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
Ugyanaz a referencia - amennyiben az a fenti követelményeknek megfelel - mindkét rész esetében
bemutatható.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)

 A szerződés védett műhelyek számára fenntartott

 A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
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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 válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

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

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája

 Nyílt

 Meghívásos

x Gyorsított meghívásos

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

Ajánlatkérő a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP - 5.6.0/E/15) „Egészségügyi eszközök
energia megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” pályázatból szeretné a felhívás teljes
mennyiségében szereplő berendezéseket beszerezni.
A pályázat benyújtásának feltétele a nyertes ajánlattevővel megkötött feltételes szerződés megléte.
A pályázat benyújtásra jelenleg ismert határidő a nyílt eljárás vonatkozásában a Kbt. előírásai
szerinti határidők betartásával nem tartható tekintettel a várhatóan szükséges hiánypótlás és a
bírálat időtartamára is, ezért szükséges a gyorsított eljárás alkalmazása.

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

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

vagy

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint

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

 a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az
ismertetőben meghatározott részszempontok

Szempont Súlyszám
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: 2015/07/20 (nap/hónap/év) Időpont: 12:00

A dokumentációért fizetni kell nem

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

A fizetés feltételei és módja:

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2015/07/20 (nap/hónap/év) Időpont: 12:00

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

Dátum: 2015/07/24 (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
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Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: (nap/hónap/év) Időpont:

(adott esetben) Hely:

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben)

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

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
igen

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

KEOP-5.6.0/E/15

VI.3) További információk (adott esetben)

1) Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (4) bekezdése alapján tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy a 
jelen közbeszerzéssel kapcsolatosan támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújt be. A 
támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő 
elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére 
vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [76. § (1) bekezdés d) pont, 124. § (9) 
bekezdés]. Az ajánlatkérő a támogatási szerződés megkötését vagy meghatározott összegben 
történő megkötését a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba 
lépését felfüggesztő feltételként kiköti. Amennyiben a támogatási szerződéssel odaítélt összeg 
kisebb, mint az igényelt, Ajánlatkérő 5 napon belül jogosult dönteni a hiányzó összeg pótlásáról. 
Ebben az esetben a hatályba lépésnapja a fedezet pótlás időpontja. A fedezetpótlás kapcsán hozott 
döntésről rövid úton, fax, email értesíti Ajánlatkérő Nyertes ajánlattevő kapcsolattartóját. 
2) Az ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a jelen eljárásban az ajánlatkérő a 
dokumentációt csak az eljárás második, ajánlattételi szakaszában bocsátja az ajánlattevők 
rendelkezésére. 
3) Az ajánlatkérő előírja, hogy a részvételi jelentkezés elkészítése érdekében rendelkezésre 
bocsátott kiegészítő iratokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek 
vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. Erre tekintettel a jelen 
felhívás I.1) és IV.3.3) pontjában a hirdetményminta szövegében található „dokumentáció” kifejezés 
alatt a Kbt. 53. §-a szerinti kiegészítő iratokat kell érteni. 
4) A kiegészítő iratok átvehetőek személyesen, munkanapokon 9.00-14.00 óráig (a részvételi 
jelentkezések felbontásának napján 9.00- a részvételi határidő lejártáig); a kiegészítő iratokba való 
betekintésre ugyanezen időszakokban van lehetőség a kiegészítő iratok átvételének helyén. A 
kiegészítő iratok személyes átvétele esetén a kiegészítő iratokat átvevő személy átvételi 
elismervényt köteles kitölteni és aláírni. Az átvételi elismervényen olvashatóan fel kell tüntetni a 
kiegészítő iratokat átvevő gazdasági szereplő elérhetőségeit (név, székhely, levelezési cím, 
faxszám, e-mail cím, telefonszám, esetlegesen kapcsolattartó személy neve). A kiegészítő iratokba
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történő betekintés esetén a kiegészítő iratokba betekintő személy köteles aláírni az erről szóló 
jegyzőkönyvet, valamint köteles a jegyzőkönyvön olvashatóan feltüntetni a kiegészítő iratokba 
betekintő gazdasági szereplő elérhetőségeit (név, székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail cím, 
telefonszám, esetlegesen kapcsolattartó személy neve). 
5) Ajánlatkérő a részvételi felhívás IV.3.3) pontjában kiegészítő iratok beszerzésének határidejét 
adta meg. 
6) Ajánlatkérő a részvételi felhívás IV.3.4) pontjában a részvételi határidőt adta meg. 
7) A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: Ajánlatkérő a felhívás IV.3.4) pontjában adta meg. 
8) A Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint a kiegészítő iratok megküldése az erre irányuló kérelem 
kézhezvételétől számított két munkanapon belül történik, feltéve, hogy a kiegészítő iratokat igénylő 
a kiegészítő iratok megküldésére irányuló kifejezett kérelmében megadta a megküldéshez 
szükséges elérhetőségeit (név, székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail cím, telefonszám). 
9) Az ajánlatkérő - figyelemmel a Kbt. 35. § (1) bekezdésében foglaltakra - azt tekinti az eljárás 
iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését írásban jelzi. Egyidejűleg meg 
kell adni az írásbeli kapcsolattartási forma alkalmazása során használható e-mail címet, amelyre 
ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat küldi az érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek. 
10) A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre kérjük feltüntetni az alábbi 
információkat: 
• Szent Rókus Kórház és Intézményei 
• Képalkotó berendezések adásvétele és a meglévő elavult berendezések cseréje a Szent Rókus 
Kórház részére a KEOP-5.6.0/E/15 számú pályázati konstrukció keretében 
• a részvételi felhívás TED azonosítószáma 
• a dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, faxszáma és e-mail címe 
A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott dokumentumok elirányításáért az ajánlatkérőt 
felelősség nem terheli. 
11) A jelentkezéseket munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9-15 óráig, pénteken, és amennyiben a 
szombati nap munkanap, szombaton 9-14 óráig, a részvételi határidő lejártának napján 9-12 óráig 
lehet benyújtani. 
12) Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 67. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít. 
13) A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az eredeti részvételre jelentkezési példányban szereplő 
dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. 
14) A jelentkezésben felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 62. § (5) bekezdése 
szerinti összes adatot (a részvételre jelentkezők neve, címe (székhelye, lakóhelye)). 
15) Részvételre jelentkezőnek (közös jelentkezőknek) a jelentkezésben nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § 
(5) bekezdésében foglaltak szerint. 
16) Részvételre jelentkezőnek (közös jelentkezőnek) a jelentkezésben nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § 
(1) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is 
kifejezetten meg kell tenni, és a jelentkezéshez csatolni. Közös részvételre jelentkezők esetén 
valamennyi közös jelentkezőre is egyértelműen ki kell terjednie a nyilatkozatoknak. 
17) A részvételi jelentkezésben az alábbi adatokat kell megadni a részvételre jelentkezőről: 
Nyilvántartó cégbíróság neve, 
Cégjegyzékszám, 
Belföldi adószám, 
Pénzforgalmi jelzőszám, 
Képviselő neve, 
Kapcsolattartó személy neve, 
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Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma, 
Kapcsolattartó személy faxszáma, 
Kapcsolattartó személy e-mail címe. 
Közös részvételre jelentkezés esetén a képviselő jelentkező kapcsolattartásra megjelölt adatait kell 
megadni! 
18) Az ajánlatkérő előírja, hogy a jelentkező a jelentkező nyilatkozzon arról, hogy a részvételi 
jelentkezésben csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást (pl. referenciaigazolások, 
pénzintézeti nyilatkozatok stb.) az adott dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta-e 
alá. 
19) Ajánlatkérő a Kbt. 80. § (4) bekezdése alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi 
időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig 9-15 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap 
munkanap, szombaton 9-14 óráig terjedő időintervallum. 
20) Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a jelen felhívásban a részvételre 
jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai 
alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest 
szigorúbban határozta meg az alábbi pontok esetében: III.2.2. a)-b) pontok és III.2.3 a) pontok. 
21) Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat - annak 
szükségessége esetén - a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás feladásának napján érvényes 
hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra. A különböző devizák forintra 
történő átszámításánál a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által 
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban 
(HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses 
dokumentum mögé kell csatolni. Árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek 
tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes 
devizaárfolyam az irányadó. 
22) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi 
határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó. 
23) Az eljárás, az ajánlattétel és a részvételre jelentkezés nyelve a magyar. Az eljárás során 
mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem 
fogadható el. A részvételre jelentkezés és az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem 
nyújtható be. 
24) Közös jelentkezés esetén a jelentkezésnek meg kell felelnie a Kbt. 25. §-ában foglalt 
feltételeknek. Közös jelentkezés esetén a közös jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a 
közbeszerzési eljárásban a közös jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni, ezt a 
dokumentumot az összes közös jelentkezőnek alá kell írnia. 
25) A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezőknek a Kbt. 56. § (1) bek. a)-f), h), i) 
pont, a k) pont ka) és kb) alpontja szerinti kizáró okokkal kapcsolatban nyilatkoznia kell arról, hogy 
a székhelye szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások 
felelnek meg, és azokat mely hatóságok, szervezetek bocsátják ki. A jelen nyilatkozat nem a kizáró 
okok hiányának igazolását szolgálja, hanem a kizáró okok igazolási módjának meghatározására 
irányul. Ezen szervezetektől kell olyan igazolást benyújtani, amelyből megállapítható, hogy az 
részvételre jelentkező nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 
26) A részvételi jelentkezésben szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat a részvételre 
jelentkező, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nevében aláíró 
személy (továbbiakban: aláíró személy) vonatkozásában csatolni kell a jelentkezéshez: 
(i) olyan okiratot (pld. alapító okirat, alapszabály), amelyből megállapítható az aláíró személy
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képviseletre való jogosultsága; valamint 
(ii) olyan közjegyző által készített aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett vagy két tanú 
aláírásával ellátott dokumentumot, melyből egyértelműen megállapítható az aláíró személy 
aláírásának mintája („az aláírás külalakjának igazolására csatolt dokumentum”). 
Amennyiben a részvételre jelentkező, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő 
gazdasági szereplő a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény hatálya alá tartozik, vagy a 
2013. évi V. törvény (új Ptk.) 3:89. §-a szerinti gazdasági társaság, úgy nem kell csatolni az aláíró 
személy képviseletre való jogosultságát igazoló fenti (i) okiratot, mivel ez a Kbt. 36. § (5) bekezdése 
alapján ingyenesen ellenőrizhető. 
Természetes személynek (ide értve az egyéni vállalkozót is) - értelemszerűen - saját személye 
vonatkozásában nem kell csatolni a saját személyének képviseletre való jogosultságát igazoló fenti 
(i) szerinti okiratot. 
Az (ii) pont vonatkozásában a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 
szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó részvételre jelentkező, alvállalkozó, az 
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő esetében az aláíró személy 
vonatkozásában - figyelemmel a Ctv. 9. §-ára - közjegyző által készített aláírási címpéldányt vagy 
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát kell csatolni. 
Amennyiben az aláíró személy meghatalmazottat állít, akkor a meghatalmazott személy(ek)nek a 
képviseleti jogosultságra vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, a képviseletre 
jogosult által aláírt meghatalmazást is szükséges csatolni. 
27) Amennyiben a jelentkező, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági 
szereplő a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, de az ezen tényt vagy 
adatot tartalmazó, a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság 
útmutatójában nem szerepel, úgy részvételre jelentkezőnek vagy az alkalmasság igazolásában 
részt vevő szervezetnek a Kbt. 36. § (6) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban meg kell 
jelölnie az érintett nyilvántartást. 
28) A részvételi jelentkezést 1 eredeti példányban kell benyújtani. Ha a részvételre jelentkező több 
példányban nyújtja be részvételi jelentkezését, és a jelentkezések közül az eredeti példány nincs 
megjelölve, ajánlatkérő egy tetszőleges példányt kiválaszt, és azt tekinti eredetinek. Amennyiben a 
jelentkezés eredeti és esetleges másolati példánya között bármilyen ellentmondás, vagy eltérés 
van, úgy ajánlatkérő az elbírálás során az eredetiként megjelölt vagy kiválasztott jelentkezés 
példányt tekinti irányadónak. A jelentkezés papíralapú és az elektronikus változata közti esetleges 
ellentmondás esetén ajánlatkérő a papíralapú változatot tekinti irányadónak. Követelmény továbbá 
a jelentkezés bekötése, összefűzése vagy összetűzése. A jelentkezésben nem lehetnek 
közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve a jelentkező által tett hibakiigazításokat. Az ilyen 
kiigazításokat a jelentkezést aláíró személy(ek)nek, vagy az arra meghatalmazott személy(ek)nek a 
kézjegyükkel kell ellátnia/ellátniuk a közbeiktatás, törlés vagy átírás dátumának feltüntetésével. 
29) Tekintettel a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra és arra, 
hogy a jelen beszerzés európai uniós forrásból finanszírozott, az ajánlatkérő kéri az részvételre 
jelentkezőket, hogy az eredeti, aláírt részvételi jelentkezésüket teljes terjedelmében (beleértve az 
összes nyilatkozatukat, igazolásokat stb.) *.pdf formátumba beszkennelve, elektronikus 
adathordozón (CD vagy DVD) is nyújtsák be a részvételi jelentkezésükkel közös csomagolásban. A 
jelen pont szerinti elektronikus adathordozó benyújtása nem kötelező (azaz ennek elmaradása nem 
eredményezheti a részvételi jelentkezés érvénytelenségét), az ajánlatkérő a részvételi 
jelentkezések elbírálása során minden esetben a papír alapon benyújtott részvételi jelentkezést 
veszi figyelembe. 
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30) A jelentkezést borítékba, csomagba, vagy dobozba kell becsomagolni. A csomagolásnak át nem 
látszónak, roncsolás mentesen nem bonthatónak és sértetlennek kell lennie és meg kell felelnie az 
alábbi követelményeknek: (i) biztosítja, hogy a jelentkezés egyes példányai együtt maradjanak, (ii) a 
csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: a) a jelentkező nevét és székhelyét, b) „Szent Rókus 
Kórház és Intézményei -- Képalkotó berendezések adásvétele és a meglévő elavult berendezések 
cseréje a KEOP-5.6.0/E/15 számú pályázati konstrukció keretében” c) az „Részvételi határidő előtt 
nem bontható fel!” feliratot. A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott jelentkezések 
elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért ajánlatkérőt felelősség nem terheli. 
31) Ajánlatkérő a felhívás II.3) pontja szerinti teljesítési határidőt az alábbiak szerint részletezi: 
A 62 hónapos teljesítési határidő kezdete mindkét rész tekintetében: 
A jelen eljárás alapján megkötött szerződés - amennyiben a Szerződő Felek aláírásukkal már 
ellátták - a tárgyi projekt pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés aláírásának napját 
követő munkanapon lép hatályba, rendelkezései attól a naptól kötelezően alkalmazandók. 
A megkötendő szerződés teljesítésének időtartama a szerződés hatálylépésének napjától 
számítódik. A teljesítése 62 hónapos időtartamának kezdő napja a nyertes ajánlattevővel 
megkötendő szerződés hatálybalépésének napja. 
A 62 hónapos teljesítési határidő mindkét rész tekintetében az alábbiakból áll össze: 
a) Ajánlattevőnek 2 hónapos teljesítési határideje van az alábbiakra:Az adott részhez tartozó, a 
felhívás II.1. pontjában meghatározott új berendezések szállítása, üzembe helyezése, egy nyertes 
ajánlattevő által végzett mérés elvégzése az egy vizsgálatra vetített, minimum 15%-os 
energia-felhasználás csökkenésének alátámasztására. 
b) Ajánlattevőnek a fentiekben meghatározott eszközök vonatkozásban azok üzembe helyezésétől 
számított 12 hónap jótállást kell biztosítania. 
c) Ajánlattevőnek a fentiekben meghatározott eszközök vonatkozásban a fenti jótállás követő 
további 4 évre (48 hónapra) szóló jótállás évenkénti árára, mely jótállás karbantartást és 
szervizelést foglalja magában. 
32) A projektzárás várható időpontja mindkét rész tekintetében jelenleg 2015. december 21. 
Ajánlatkérő az alábbiakban teljesítési határidő alatt a 31) a) pontban foglalt feladatokra vonatkozó 
teljesítési határidőt érti. 
Ajánlattevőnek a teljesítési határidőn belül kell teljesítenie mindkét rész tekintetében azzal, hogy 
amennyiben a teljesítési határidő a szerződéskötés lehetséges legkorábbi időpontját követő naptól 
számítva túlnyúlna a (jelenlegi vagy az esetlegesen módosított) projektzárási időponton, úgy 
Ajánlatkérő erre a körülményre, mint a szerződés megkötésére képtelenné válásának okára 
hivatkozhat, tekintettel arra, hogy előre nem látható (nem ismert) körülmény a szerződés 
megkötésének időpontja és ezzel összefüggésben az, hogy a teljesítési határidő a projektzárás 
jelenlegi vagy esetlegesen módosított időpontjáig lezárul-e. 
33) Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték 
adásához nem köti. 
34) Az eljárás során a magyar jog irányadó. 
35) A részvételi jelentkezések összeállításával kapcsolatos valamennyi költség részvételre 
jelentkezőt terheli. 
36) Figyelemmel a jelenleg ismeretes KEOP-5.6.0/E/15-ös számú pályázatban foglaltakra 
ajánlatkérő az alábbiakban adja meg a jelenlegi eszközparkja adatait: 
1. Beszerezni kívánt eszköz: 
I. rész: CT Berendezés: 
1. 16 szeletes CT berendezés 1 db 
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Jelenlegi eszköz adatai: 
GE gyártmányú HI SPEED DX/i 
 
II. rész: Röntgendiagnosztikai berendezések: 
2.Direkt digitális mammográfiás röntgen berendezés leletező munkaállomással, stereotaxiával 1 db 
Jelenlegi eszköz adatai: 
Siemens gyártmányú MAMMOMAT 
II. rész: Röntgendiagnosztikai berendezések: 
3. Digitális flatpaneles mennyezeti csőtartós felvételi röntgenberendezés vertikális detektor tartó
állvánnyal és fixen telepitett egytönkös elevátoros felvételi asztallal,operátor munkaállomással 
1 db 
Jelenlegi eszköz adatai: 
Orel X-650 generátorral szerelt TX-013/A típusú felvételi röntgenkészülék

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:

A Kbt. 137. §-a szerint.

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

Hivatalos név:

Postai cím:

Város:

Postai irányítószám:
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Ország:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/07/07 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

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

Hivatalos név: TriCSÓK Zrt.

Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Teréz krt. 19. III. em. 32.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1067

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Kerek Éva Gabriella

Telefon: +36 13542760

E-mail: kozbeszerzes@tricsok.hu

Fax: +36 13542768

Internetcím (URL): www.tricsok.hu

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

Hivatalos név: TriCSÓK Zrt.

Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Teréz krt. 19. III. em. 32.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1067

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Kerek Éva Gabriella

Telefon: +36 13542760

E-mail: kozbeszerzes@tricsok.hu

Fax: +36 13542768

Internetcím (URL): www.tricsok.hu

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

Hivatalos név: TriCSÓK Zrt.

Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Teréz krt. 19. III. em. 32.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1067

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Kerek Éva Gabriella
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Telefon: +36 13542760

E-mail: kozbeszerzes@tricsok.hu

Fax: +36 13542768

Internetcím (URL): www.tricsok.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: CT Berendezés

1) Rövid meghatározás:

CT Berendezés

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33110000-4
További tárgyak: 33115100-0

3) Mennyiség:

A beszerzés tárgyát képezik az alábbiak: 
a) Az alább felsorolt új berendezés szállítása, üzembe helyezése, egy nyertes ajánlattevő által 
végzett mérés elvégzése az egy vizsgálatra vetített, minimum 15%-os energia-felhasználás 
csökkenésének alátámasztására, valamint az üzembe helyezéstől számított 12 hónap jótállás 
biztosítása. (A 12 hónapos jótállás alatt ajánlatkérő az alábbikat érti: Nyertes ajánlattevő jótállást 
vállal azért, hogy teljesítése hiba- és hiánymentes, továbbá mennyiségében és minőségében 
megfelel a szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban foglalt előírásoknak. A 
jótállás időtartama - amennyiben jogszabály e tekintetben szigorúbb követelményt nem állapít meg 
vagy a gyártó nem vállal önként hosszabb időtartamú jótállást - az Ajánlatkérő által leigazolt 
végteljesítési teljesítés igazolástól számítottan: 12 hónap. Jótállás kezdete a teljesítés átvétele 
b) Ajánlattevő megajánlásának tartalmaznia kell az évenkénti fenntartási jelentések 
alátámasztására szolgáló évenkénti egy alkalommal elvégzett mérés és energia-felhasználás 
számításának elkészítését 
c) Ajánlattevőnek ajánlatot kell adni a fenti a) ponton túli, azaz a fenti 12 hónapon túli, azt követően 
további 4 évre (48 hónapra) kiterjesztett garancia évenkénti árára 
Ajánlatkérő a fenti a)-b) pontokban foglaltak fedezetét támogatásból, a KEOP-5.6.0/E/15 
konstrukcióból kívánja biztosítani, a fenti c) pontban foglaltak fedezetét pedig saját forrásból 
kívánja biztosítani.
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A teljesítés része az ajánlatkérő pályázatban vállalt kötelezettségeinek támogatása (a pályázattal
kapcsolatos információk a Széchenyi 2020 (http://palyazat.gov.hu/) honlapon a KEOP.5.6.0/E/15
számú pályázatnak dedikált honlapokon találhatóak), különös tekintettel a vállalt indikátorok
teljesüléséről szóló adatszolgáltatás nyújtására és az ezzel kapcsolatos közreműködésre. 
Az ajánlattevő további feladata az új berendezés szállítása és üzembe helyezése (beleértve a kezelő
személyzet betanítását is). 
A betanítás az Ajánlatkérő telephelyén, munkaidőben (munkanapokon 8 és 17 óra között) történhet,
az alábbiak szerint: 
Min.20 óra oktatás max. 4 felhasználó részére.1.,. számú tenderlapon szereplő eszközhöz 
Beszerzendő termék Mennyiség 
I. rész: CT Berendezés: 
1. 32 szeletes CT berendezés 1 db 
Figyelemmel a jelenleg ismeretes KEOP-5.6.0/E/15-ös számú pályázatban foglaltakra ajánlatkérő
az alábbiakban adja meg a jelenlegi eszközparkja adatait: 
1. Beszerezni kívánt eszköz: 
I. rész: CT Berendezés: 
1. 32 szeletes CT berendezés 1 db 
Jelenlegi eszköz adatai: 
GE gyártmányú HI SPEED DX/i

(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: 62 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: Röntgendiagnosztikai berendezések

1) Rövid meghatározás:

Röntgendiagnosztikai berendezések

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33110000-4
További tárgyak: 33162100-4

33111000-1
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3) Mennyiség:

A beszerzés tárgyát képezik az alábbiak: 
a) Az alább felsorolt új berendezések szállítása, üzembe helyezése, egy nyertes ajánlattevő által 
végzett mérés elvégzése az egy vizsgálatra vetített, minimum 15%-os energia-felhasználás 
csökkenésének alátámasztására, valamint az üzembe helyezéstől számított 12 hónap jótállás 
biztosítása. (A 12 hónapos jótállás alatt ajánlatkérő az alábbikat érti: Nyertes ajánlattevő jótállást 
vállal azért, hogy teljesítése hiba- és hiánymentes, továbbá mennyiségében és minőségében 
megfelel a szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban foglalt előírásoknak. A 
jótállás időtartama - amennyiben jogszabály e tekintetben szigorúbb követelményt nem állapít meg 
vagy a gyártó nem vállal önként hosszabb időtartamú jótállást - az Ajánlatkérő által leigazolt 
végteljesítési teljesítés igazolástól számítottan: 12 hónap. Jótállás kezdete a teljesítés átvétele 
b) Ajánlattevő megajánlásának tartalmaznia kell az évenkénti fenntartási jelentések 
alátámasztására szolgáló évenkénti egy alkalmommal elvégzett mérés és energia-felhasználás 
számításának elkészítését 
c) Ajánlattevőnek ajánlatot kell adni a fenti a) ponton túli, azaz a fenti 12 hónapon túli, azt követően 
további 4 évre (48 hónapra) kiterjesztett garancia évenkénti árára 
Ajánlatkérő a fenti a)-b) pontokban foglaltak fedezetét támogatásból, a KEOP-5.6.0/E/15 
konstrukcióból kívánja biztosítani, a fenti c) pontban foglaltak fedezetét pedig saját forrásból 
kívánja biztosítani. 
A teljesítés része az ajánlatkérő pályázatban vállalt kötelezettségeinek támogatása (a pályázattal 
kapcsolatos információk a Széchenyi 2020 (http://palyazat.gov.hu/) honlapon a KEOP.5.6.0/E/15 
számú pályázatnak dedikált honlapokon találhatóak), különös tekintettel a vállalt indikátorok 
teljesüléséről szóló adatszolgáltatás nyújtására és az ezzel kapcsolatos közreműködésre 
Az ajánlattevő további feladata az új berendezés szállítása és üzembe helyezése (beleértve a kezelő 
személyzet betanítását is). 
A betanítás az Ajánlatkérő telephelyén, munkaidőben (munkanapokon 8 és 17 óra között) történhet, 
az alábbiak szerint: 
Min. 8 óra oktatás max. 4 felhasználó részére a 4. és 5. számú tenderlapokon szereplő eszközökhöz 
Min.20 óra oktatás max. 4 felhasználó részére. 2., 3. és 6. számú tenderlapokon szereplő 
eszközökhöz 
Beszerzendő termék Mennyiség 
 
II. rész: Röntgendiagnosztikai berendezések: 
2.Direkt digitális mammográfiás röntgen berendezés leletező munkaállomással, stereotaxiával 1 db 
3. Digitális flatpaneles mennyezeti csőtartós felvételi röntgenberendezés vertikális detektor tartó 
állvánnyal és fixen telepitett egytönkös elevátoros felvételi asztallal,operátor munkaállomással 
1 db 
Figyelemmel a jelenleg ismeretes KEOP-5.6.0/E/15-ös számú pályázatban foglaltakra ajánlatkérő 
az alábbiakban adja meg a jelenlegi eszközparkja adatait: 
1. Beszerezni kívánt eszköz: 
II. rész: Röntgendiagnosztikai berendezések: 
2.Direkt digitális mammográfiás röntgen berendezés leletező munkaállomással, stereotaxiával 1 db 
Jelenlegi eszköz adatai: 
Siemens gyártmányú MAMMOMAT 
II. rész: Röntgendiagnosztikai berendezések: 
3. Digitális flatpaneles mennyezeti csőtartós felvételi röntgenberendezés vertikális detektor tartó
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állvánnyal és fixen telepitett egytönkös elevátoros felvételi asztallal,operátor munkaállomással 1
db 
Jelenlegi eszköz adatai: 
Orel X-650 generátorral szerelt TX-013/A típusú felvételi röntgenkészülék 
.

(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: 62 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
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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
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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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