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Az éves statisztikai tisszegezés

Statisztikai összegezés az éves l<jzbeszerzések:ről a KbL IV. és VI. fejezete Szerinti
aj ánl at ké r ő k v o nat ko z ás áb an

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÓ

I.1) Az AJÁNLÁTxÉRÓ Ntvt És cÍun

I.2) Az AJÁNLATKÉRÓ TÍPUSA

KöZponti szintű ! Közjogi szeNezet !

Regionális,4relyi szintű n Támogatott szelvezet IKb|2z. $ (2) bek.' 2a l. $ b|c)
pontl n

Egyéb x

II. SZAKASZ: AZ AJÁNLATxÉRÓ rÖznrsZERZÉsEIRE voNATKoZÓ Ár,r,q'LÁNos
ADATOK

Hivatalos név;

Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórhríz és Gyógyfürdő
Postai cím:
Gizella telep
város/Kiizség:
Visegrád

Postai
irányitószám:
2026

olszáE:
HU - Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Varga Zsuzsanna _ gazdasági igazgaÍő

Telefon:
+36t26 801 700

E-mail:
kozb eszer ze s@vi se gradikorhaz.hu

Fax:
+36126 801 701

Internetcím(€k) (adott es etben)

Az ajánlatkérő általános címe (Un' : www.visegradikorhaz.hu
A felhasználói olda| cÍme (URL):

II.1) A közi'sségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. IV. fejez€te) (valamennyi

mezóbe csak szám éfiék írható, a szerzódéSek értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)

SZáma: -

Értéke; -

lI.2) A nemzeti értékhatárokat €lérő vagy meghaladó értékíi kiizbeszerzés€k (a Kbt. VI. fejezete) (valamennyi
mezőbe csak szám érték írható, a szeÍZodések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejemi)

száma: -

Értéke: -



III' SZAKAsZ: AZ AJÁNLATxÉno xÖznBszrnzÉsBrnn voNarrozÓ nÉszr,Brns
ADATOK

III.I) Á köZbeszerzés€k összesítés€, kivéve a lv.l)-Iv.2). és IV.4). pontokban írt köZbeszerzéseket (valamennyi

mezőbe csak szám éÍék írható' a SZeIZődések ét1ékét Ft_ban, alab számmal kell kifejezni)

IIL1.1) Árubeszerzés

lII.l.l.1) Eljárás típusa

Közijsségi eljÍirásrcnd (Kbt. Iv. Íejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

! nyílt

! meghívásos
(értéke)

! gyorsított meghívásos ! keletmegállapodásos

! hirdetmény köZzétételével induló ! versenypárbeszéd

táÍgyalásos

f] hirdetmény nélküli tárgya)ásos l.+JtJ.
!{{{{f 1száma.1

L-J gyorstton raÍgyalasos

____-__-(E részből az egyes eljúróstípusok szerint lefolytqtott közbeszerzéSektől Íúggően több hasznúlandó)-__-_'--

Összes órubeszerzés {, közösségi eljlirdsrcndben: trlJlrt r "'á_"\ (értéke)

Egyszeríí eljdrds (Kbt, VI. Íejezete) (az alábbi blokkban csak egy el.járástípust jelöljön meg)

...JJtt.'"-* -'
(értéke)

_____---(E részbőI az egles eljóróstípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől fúggően tabb használandó)_-__-'__

.|fi{{{ {szamal

! hirdetménnyel induló tárgyalás né|küli

! hirderménnyel induló tárg1alásos

! köZvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli

! kozvetlen felhívással induló táÍgyalásos

! hirdetmény nélktil induló tárgyalásos [Kbt' 252. $]

()sszes drubeszerzés az eg)szeÍíí elj órdsban:

lII'1'1'2) A ktizbeszerzés cPv kódja szerinti bontás

Közösségi eljúrdsrend (Kbl, IV. Íejezete)

lar ]ttfi+-tr tcnv köd. fötárgy szerinl) l-tÍÍÍ tszáma)

(értéke)

(értéke)

(értéke)

(értéke)

Összes drubeszerzés a ktjzösségi eljúf dsrcndben:

Egyszeríí eljdrds (Kbt, VI. Íejezele)

észből a CPV főtárglak szómónak megfelelően tóbb sor hasznólandó

E+H{ (szama)

-:+ (cPV kód, főtárgy szelint)

G részbőI a CPV főtdrsvak szómqnqk mepfelelően tóbb sor hasznáIandó)

.JJJtt. ''-- -'



()sszes órubeszerzés az e$lszeríí eljdrdsban : !.|{{{f 1száma.1 (értéke)

IlI.1.2) Építési beruházás

III'1'2'l) Eljárás típusa

Köziisségi eljúrdsrcnd (KbL IV. Íejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jeli'ljön meg)

n nyílt

! meghívásos

! hirdetmény nélküli tárgyalásos :.ttt{++lrttlLl (szamal
! gyorsíton tárgyatásos

! gyorsított meghívásos ! keretmegállapodásos

! hildetmény közzétételével induló ! versenyprírbeszéd
tárgyaláSoS

(éftéke)

____--_-(E részbőI az egles eljárastípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől Íüggően több hasznólandó)---_--_'--

()sszes építési beruhlivis a kajzijsségi eljtirdsrendben : !{|'|{* (száma) (értéke)

Összes épílési beruhdztÍs a közösségi eljdrdsrendben, amely elérte vűgj meghaladía a höziisségi értékhatdr Íelét, de nem

érte el a kitziisségi értékhat.irt: Itatt t."-* '-' (értéke)

Epszeríí eljdrds (Kbt VI. Íejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástipust jelöljt'n meg)

! hirdetménnyel induló tárgyalás nélktili

! hirdetménnyel induló tárgyalásos

! köZvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli

! kajzvetlen felhíVással induló tárgyalásos

! hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt' 252' s]

.Jt ra.t'"-* *'

(értéke)

______--(E részből az egleseljdras4íPusok szerint leíolytatott kózbeszerzésektől Í ggően több hasznólandó)---------'-"-

rrrJu.
Összes építbi beruhdzús az egtszeríí eljórósban: .Tf,Íffi Gzáma) (értéke)

llI.1.2.2) A közb€szerzés CPV kódja szerinti bontás

Közösségi eljÍÍrdsrcnd (Kbt. IY. Íejezete)

llrrr+
-fi 1cev roa, rotáfgy Szerint) Tí#* Gzama) (értéke)

részből a CPV főtórg,,ak szdnanak megl'elelően több sor haszndlandó

osszes építési beruhdzás a köztisségi eljúrdsrendben: rtlatt ''-* -' (étéke)

Összes építési beruhduÍs a közösségi eljórósÍendben, ameb, eléríe vag! meghaladta a közösségi éltékh{rtdr Íeléí, de nem

érle eI a közösségi éÍtékhatlirt: TÍÍH:(szama) (értéke)



EEJJszeÍíí eljúrós (Kbt. vI. Íejezele)

ffi-s {..u ouo, ro,árgy szeÍint) +tl!!: { szama, (értéke)

részből a CPVfőtórglak szamónak megfelelően több sor hasznáIandó)-______

Összes építési beruh.izds az eg),szeríí eljdrdsban: +l!:rJ{ ( szama ) (értéke)

III.l.3) Építési koncesszió

lII.1.3.1) Eljárás típusa

Kiizösségi eljtitdsrend (Kbt. IV. Íejezete) (aZ alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

! nyílt

! meghívásos

! hirdetmeny nélkü li rárgyalásos :t{t{+
affrrLLr (szama)

L l Keretmegaltapooasos

! hirdetmény kozzétételével induló ! versenypárbeszéd
tiíLÍgyalásos

(értéke)

__--_:_-(E részből az egles eljórdstípusok szerint lefolytatoÍt kozbeszerzésektől fü88ően több hasznólandó)-__----_

Összes építési koncesszió a közösségi eljúrdsrendben: +ÍÉ!{ (Szama) (értéke)

Ósszes építési koncesszi!í a közösségi eüdrósrendben, ameb, elérte vagy meghüladtű a közösségi értékhatdr Íelél, de nem

érÍe el a közösségi értékha|órt: lllllfi r "''i-" r (éfiéke)

Egszerúí eljdrós (Kbt VI. Íejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljrírástípust jelöljön meg)

! hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli

! hirdetménnyel induló tárgyalásos

D ktjzvetlen felhívással induló tárgyalás nélktili

! köZvetlen felhíVással indulÓ tárgyalásos

! hiÍdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt.252. $]

d+l!.!{ { szama I

(éItéke)

__-_-__--(E részből az egles eljárastípusok szerint leÍolytatott közbeszerzésektőI ;fiiggően több hasznáIandó)_

rtut t
()sszes épiíési koncesszió az egyszetíí eljt|rtisban: .TÍÍÍf Gzáma) (értéke)



III.1.3'2) A közbeszerzés cPv kódja szerinti bontás

Közösségi eljri isrend (Kbí IY. Íejezete)

ffi-$ {..u ouo, ro,árgy szeÍint) TÍÍfl tszámat 

- 

{érteke)

részből a CPV főtarg,,ak szamanak meg!'elelően több sor használandó)

llttta.
Összes építési koncesszió a közösségi etjúrdsrendben: HÍÍf, Gzama) 

- 

(értéke)

Osszes építési koncesszió a kiizösségi eljónisrendben, amelJ, elérte vag! meghaladta a közösségi értékhaíór Íelét' de nem

érte el a közösségi értékhotúrt: ri:{+:{ rszama, _ (ertcKc I

Egszerúí eljdttÍs (KbL VI. Íejezele)

ffi-ffi t..u *uo, főtá(gy szerint) E#Íf (szama) (éItéke)

részből a CPV fcitdrg,,ak szónónak megfelelően több sol hasznólandó)_-_-__--

Összes építési koncesszió az eg)szeríí eljúldsban: ...JJJ.I ''-'"'*', (értéke)

l l l.l.4) Szolgáltatás- megrendelés

I|I.1'4'1) Eljárás típusa

Közösségi eljútúsrcnd (Kbl. IV. Íejezete) (az alábbi blokkban csak egy e|j árástípust jelöUön meg)

! gyorsított meghívásos I versenypárbeszéd

! hirdetmény köZzétételével induló ] tervpályázat
talgyalásos ! a Kbt. 2llB. $-a alapján

! hirdetmény nélküli tárgyalásos kÖezbeszeÍzési eljárás nélkiil megkÓtött

__---___-(E részből az egles eljárastípusok szerint lefolytlltott közbeszerzéSektőI Íüggően több hasznóIandó)_'-____-

.liJJÁ
()sszes szolgdltat.is-megrendelés a közösségi eljlilósÍendbell: ffiffi (száma)

Eglszeúí elj(írlÍs (Kbt VI. Íejezete) (aZ alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelőlj ön meg)

! hirdetmérrrryel induló tárgyalás nélküli

! hirdetménnyel induló tárgyalásos

! kozvetlen felhíváSSal induló tá(gyalás nélkiili

! közvetlen felhivással induló tárgyalásos

! hfdetmény nélkül induló tfugyalásos [Kbt. 252. s]

TÍÍf,ÍGzama)

_____-_-(E részből az egles eljáróstípusok szerint Iefolyl!1totÍ közbeszerzéSektől íij4gően több hasznóIandó)_--__:_-



Összes szolgtiltatús-megrerulelés az eg1lszerúí eadrús ban :

III.1.4'2) A közb€szerzés CPV kódja szerinti bontás

KiiziJsségi eljárdsrcnd (Kbt. IV, Íejezele)

ffi#H#fi-s t.ou uuo, 
'o,lí{gy 

szerint)

Összes szolgtÍItatús-megrendelés a közösségi eljúrúsrcndb"-o: ffi 1,'u-u;

Egyszeríi eljdrús (Kbt, VI. ÍejezeÍe)

ffi-fi {".u ouo, 
'o,áÍgy 

szeÍint)

--_(E részbőI a CPVfőtdrglak szananak megfelelően több sor haszndlandó)---

Összes szolg.iltatds-megrendelés az eglsze í eljdrúsban:

lII.1.5) szolgáltatási koncesszió

IIl.1.5.1) Eliárás típusa

Egszeríí etjtirús (Kbt. VI' Íejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípustjelöljön meg)

! hirdetménnyel induló táTgyalás nélküli

! hildetménnyel induló trírgyalásos

! közvetlen felhíVással induló trírgyalás nélküli

! köZvetlen felhíVással induló tárgyalásos

! hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. $]

rlfillrt r.'4-a\lJuJ.t'""-"-'
(értéke)

-____-_-(E részből az eg,les eljórastípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektőI fiiggően tabb hasznóIandó)___-:-_'

()sszes szolgúItattísi koncesszi.i űz egrszeií eljónÍsban :

lII.l.5.2) Á köZbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

,*W
l.TíÍf t'.ámat (értéke)

-ft {cev toa, rctárgy SZeIint) tfi{f (száma) (értéke)

részbőI a CPVÍőtórglak szdmának megfelelően tobb sor használandó)_____:-

Összes szolgtÍltatósi koncesszió az eg;szeií eljótósban :
rJ.lllrt r.'4-q r

+ta.tt t '-"- "*' (éI1éke)



ltt.2 A tárgyalásos eljárások a|apján m€gvalósított köZbeszerzések összesítése (valamennyi mezóbe csak szám éfték

íIható' a szeÍződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejemi)

ItI.2'l) Árubeszerzés

Közösségi eljdrósrend (Kbt. IV. Íejezete)

! 124.$(2),) J125.$Q)a) ! l25.$(4),) Jl25.s(4)d) illlÍf,".,*"'
a 124. s Q\ b) J I25. s e) U ! l25. $ (4) ó)

! l2s. S (r) ! tzs. $ (z) c) ! tzs. $ (+) c,

Itttta.
Ósszes tdrgyalósos ófubeszeÍzés a közösségi eljdrdsrendben: hl f Gzama)

(értéke)

(E részből a tórgyalásos eljarósok típusainak megfelelően tóbb használandó,

minden egles típusntil csak eg,l hivatkozast j elöÜ ön meg)

(ét'téke)

Egyszeríí eljórds (Kbí VI. Íejezete)

! 252. $ (l) a, D tzs. $ (z) a) ! tzs. 51+; c7

J2s2. S 0) b) ! tzs, $ (a) a) ! 125. S (4) d)

Zzsz'9 J)c) !l25.$(4)ó)

a[lrrttt (szama)

(értéke)

(E részbőI a tárglalasos eljórasok típusaínak megfelelően ti)bb hasznólandó,

minden eg/es típusnal csak egl hivatkoz.ilst jeIöÜön meg)

rttat t
Ósszes ídrg1laltisos rÍrubeszerzés az eglszerií eljdrtisban: l{ÍfÍf Gzáma) (értéke)

(érteke)

(E részből a tórgalasos eljarósok típusainak megfelelően több hclsználandó,

minden eg/es típusnól csak egl hivatkozLisÍ j elöljön meg)

III'2'2) Építési beruházás/építési konc€sszió

Közösségi eljóldsrend (KbL IV' Íejezete)

JI24.5c)4 !t25.$(l) !l25.$(2)c) !l39'$(2) ilÍllf,..,_"'
a 124.6 (2) b) J |25. s Q) d ! tzs' 5 1:1 o2 lÁltLl "_'"'"'

J l24. s Q) c) n tzs. $ (z) a) ! l25. s (3) ó)

()sszes tórglalúsos építési beruhdzós/építési koncesszió a közösségi eaórdsrcndben:

TÍÍf,t (száma) --.- (értéke)

Eg,szeúi eljdrús (Kbt, vI. Íejezete)

!2s2.S(1),) at2s.SQ)b)
! 252. $ (l) ó) ! tzs. $ (:) a/

! zsz. s (t) ") E l25. $ (3) ó)

.J,.Jtt'"-'""'

(ertéke)



Összes túrg1laltÍsos építés i beruhdzds/építési koncesszió űz eglszeríí eljórósban:

(E részből a targlalósos eljárások típusainak megfelelően tobb hasznólandó,

minden eg/es típusnól csak egl hislatkozóst j elölj an meg)

(értéke).tttaa. \'-- -'

III.2.3) szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió

Közösségi eljdrósrend (Kbt Iv. Íejezete)

! l24.$(2)a) ! 124.$(2)b) TÍtt*!fi|{*1száma)
! r25. $(l)

! rzs. $ ru I ar G*k.)
L l l2J. t (J) a)

! l2s. S (5)

- (E részből a tórglalósos eljórósok típusainak megfelelően több hasznáIqndó,

minden egles típusnóI csak egl hivatkozast jeIÓÜön meg)

I ltatós/s zo lg ÍÍ ltatúsi ko n ces s zió a kö zö ssé g i e lj dr ús r e n d b e n :

- 

(értéke)

i.fejezeÍe)

fl2s2. a (1)d) 
TtHt1."a,'u)

J t2s. S e) b)

!l25.$(3)a) (énék.]

! r25. $ (3)b)

! r25. $ (s)

- (E részből a tárg,lalásos eljórások típusainak megtelelően több haszruilandó,

minden egles típusnóI csak egt hivatkozóst jelÓljón meg)

íltűíós/szolgliltatdsi koncesszió a nemzeÍi eljdrúsrcndben:

- 

(értéke)

! 124. $ (2) d) ! 125. $(l)

! t2s. $ (2) a) ! rzs. $ ru I ar G*k.)
! tzs. $ (z) c) E 125. $ (3) a)

! 125. S (3)b) ! l2s. S (5)

-_- (E részből a tórglalósos eljórósok típusainak megfelelően több hasznáIqndó,

minden egles típusnóI csak egl hivatkozast jeIÓÜön meg)

Összes tórgyaldsos szolg.ÍItatós/szolgÍÍItatúsi koncesszió a közösségi eljdrúsrendben:

ÍÍff (száma) 

- 

(értéke)

Egyszeríi eljdrds (Kbí VI. ÍejezeÍe)

J2s2.S0)a) !2s2.$(1)d) llltt+., .J+rrrrtr (szama)

! 252. $ (1) á/ J l25. s Q) b)

! zsz' 5ltt"r !l25.$(3)a) (énék.]

E zsz. $ (t) a) ! 125. $ (3) b)

! 2s2. $ (r) g) ! 125. $ (s)

___ (E részből a tárg,lalásos eljórások típusainak megtelelően több haszruilandó,

minden egles típusnóI csak egl hivatkozóst jelÓljón meg)

Összes tótgyalósos szolg.iltűíós/szolgliltatdsi koncesszió a nemzeÍi eljdrúsrcndben:

TÍÍÍt tszáma)-ténéke)



IV. SZAKASZ: TovÁBBI INFoRMÁCIÓK
lv.1) Á wTo Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá n€m tartozó' a közösségi értékhatárokat eléró vagy
azt meghaladó értékíi köZbeszerzések (valamennyi mezóbe csak szám éfiék írható, a szerz<idések értékét Ft-ban,, aÍab

számokkal kell kifejezni)
köZbeszelzésekszáma: -

köZbesZeIZések értéke:

Iv.2) A központosított közbeszerzési e|járásban beszerzett árulii/szolgáltatások

szerződések értéke (aÍab számokkal, Ft-ban kifejezve): 30.787.42l,- Ft

Iv.3) Elektlonikus árlejtés alkalmazása (valamennyi mezóbe csak szám érték írható, a szeződések értékét Frban, aÍab

számokkal kell kifejemi)
köZbeszerzések sZáma:

közbeszerzések értéke :

Iv.4) Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték irható, a szerződések értékét

Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
köZbeszerzések száma:

közbeszerzések értéke :

Iv.5) Környezetvédelmi szempontok (Zö|d közbeszerzés) (valamennyi mezóbe csak szám érték íÍható, a szeződéSek
értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejemi)

lv.s.l) A Kbt. s3. $-a (7)

közbeszerzések száma:

köZbesZeÍzések éfiéke:

b€kezdésén€k alkalmazása

lv.s.2) A Kbt. s7. S-a (4)

közbeszerzések száma;

köZbeSZerZések érték€:

bekezdés c) pontjának alkalmazása

Iv'5.3) A Kbt. 58. s-a (5) bekezdésének alkalmazása
közbeszerzések száma:

közbeszerZések értéke:

Iv.5.4) A Kbt' 67. $-a (2) bekezdés f)
közbeszerzések száma:

közbeszerzések értéke :

pontjának alkalmáZása

Iv.5.5) A Kbt. 68. $-a (5) bekezdésének aIkalmazása
kijzbeszerzések száma:

kozbeszeIZések értéke:

lv.5.6) zöld köZbeszerzések összesen

köZbeszelzések sZáma:

közbeszerzések értéke:



lV.ó) Szociális szempontok figyelembe vétele (valamennyi mezőbe csak szám érték Írható, a szeÍzódések értékét Ft-ban,
arab sziímokkal kell kifejemi)

|v'6'l) A szociális sz€mpont a

köZbeszerzésekszáma: -

kÓzbeSZeIZések értéke:

műszaki leírás (Kbt. 58. $-a) meghatározása során keriilt figy€l€mbe vételre

Iv'6'2) A szociális szempont az alkalmassági íeltételek (Kbt. 66' és 67. s) meghatározása során került figyelemb€
yételre

közbeszerzésekszáma'. -

köZbeszelzések értéke:

Iv.ó'3) A szociális sz€mpont a

közbeszerzések száma:

köZbesZerZések érték€:

bírálati szempontok (Kbt. 57. $-a) meghatározása során kerü|t {igyelembe vételre

lV.6.4) A szociális szempont a szerzódéses feltételek IKbt.53. $_ának (7) bekezdése] meghatározása során került
Íigyelembe vét€lre
köZbeszerZések száma:

közbeszerzések értéke:

Iv.ó.5) véd€tt foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzések (Kbt. 17lA. $)
közbeszerzések száma:

közbeszerzések értéke:

lV.ó.6) Szociális szempontok figyelembevételével megvalósított €ljárások IIV'6'1pV.6.5) pontok] összesen

közbeszerzések száma;

ktizbeszerzések értéke:

IV.7) EU alapokból finanszírozott/EU-s projektekkel kapcsolatos közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak sziíLrn

érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab sziímokkal kel1 kifejezni)
közbeszerzések száma:

közbeszerzések értéke:

IV.8) A mikro_, kis- és köZépvál|alkozások által megnyert közbeszerzések a Kbt. 70. $-ának (2) bekezdéséve|
aisszefüggésben (valamennyi mez(íbe csak szám érték írható' a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejemi)

közbeszerzések száma:

köZbeszerzések értéke :

IV.9) A mikro_, kis- és ktizépvállalkozások számára fenntartott köZbeszerzések (Kbt. 253. $) (valamennyi mezőbe
csak szám éfték íIható, a szezódések értékét Ft-ban, alab számokkal kell kifejezni)

kő zb e szer zések száma'.

köZbeszezések értéke:
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