
Az éves statisztikai összegezés

STATISZTIKAI ÖsszecrzÉs AZ ÉVES K9?B:?1\Y\SEKRoL A KLASSZ|KUS

AJÁN LATKÉRoK VoNATKoZASABAN

l. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÓ

I.1) Az AJÁNLATKÉRÓ NEvE És ciME

Hivatalos név:

Szent Kozma és ián Rehabilitációs Szakkórhaz

Város/Község:

Visegrád

Telefon:
+36_2ó_801 700Kapcsolattartási pont(ok):

címzett: varqa Zsuzsanna
Fax:

+36-2ó_801 70l

InternetcÍm(ek) ( adotÍ eset ben)

e, ujanrurrcro ar,"Ianos címe íURL.I; www'visegradikorhaz'hu
A fe]használói oldal címe

I.2) AZ AJÁNLATKÉRó TíPUsA

Közjogi szervezet !szintii X
Tátnogatott szervezet [Kbt' 6' s ( l) bekezdés g) pont]

Regionális/helyi szintű !

II. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRo
ÁlrelÁnos ADAToK

KöZBEsZERZÉsBrnn voNATKoZo

ll'l)Azuniósértékhatárokateléróvag}meghaladóértékíiközbeszerzések(aKbt.xll.-xllt.fejezete)
;ilffiöi;;il..J roi. er,el i.r]?j' "!..'.oJ"i.r. 

enekét Ft_ban. arab számmal k€ll kifejezni)



tl.2) A nemzeti értékhatárokar elérő vagy meghatadó értékű közbeszerzések 1a Kbt' Harmadik része)

ii;iffi"^ l .;il;_csal szam ener. ir'uió. a si"''t dések énékéI Ft_ban. arab számmal kell kifeiezni)

tII. SZAKASZ: Az AJÁNLATKÉRó KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKoZÓ

nÉszlnrns lDAToK

Nemzeri eljúrdsrcn.l (Kbt. Harmadik rési:€) (az alábbi blokkban csak egy eljárastípust jelöljön meg)

D A Kbt. l23' 
's_a 

szerinti' szabadon kialakított eljárás

! e rut. Második Részében meghatározott szabályok szeÍinti eliáÍás aZ

a|ábbiak szerint:

!tlyitt
!Meghívásos

!Gyorsított meglrivásos

!Versenypárbeszéd

DHirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

!Gyorsiton tárgyalásos

!uirdetmeny netkiili táIgyalásos

!Keremegállapodásos' aZ eljáías első részében nyílt

lKeretrnegállapodásos. az eljárás elsó részében rneghivásos

!Keretmegállapodásos' aZ eljárás elsó részében hirdetménnyel induló

tárgyalásos

!KeTetmegállapodásos. az eliárás elsö részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

ffitszama)

-.- 
(éItéke)

lll.l) A közbeszerzések összesitése, kivéve a lV'l)-lv'2)'_és lv'4)' pontokban' irt 
' 

közbeszerzéseket

iilffi"yl ';;á;.rax,.a. 'n't' ''i"'á' 
u 
'"''áae"t'nékéi 

F'-bun'"ub ''á

tll.l'l) Árubeszerzés

lIt.l.l.l) EIjárás típusa

Uniós elj.i srenll (Kbl. Mósodik Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástipust j elrliön meg)

! nyilt D hirdetmény nélkülitárgyalásos ffi tszáma)

! meghívásos ! gyorsitott tfugyalásos -- (értéke)

! gyorsított meghivásos ! keretmegállapodásos

f] hirdetmény közzétételével induló ! versenypárbeszéd

--:Erészbőla=egleseljárastipusokszerinÍleÍob4abÍrkö.beszerzésektől'liiggőenbbbhqsznólndó).-_---

t)sszes drubeszerzés uz uni!ís eljáfúsren.lbp"l" ffi (száma)



-_-E részbő! a: eg'es^ eljóraslípusok s:erinl leÍblytalolt kö2beszer=ésektől Jüggően liibb has:nálal1dó)"---'--

ihszes árubeszerzés a nemzeli eljrir.isreT r/áenl ffi (száma) =-.......---- (éÍtéke)

rll'l.r.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

IJniós etjórósrend (Kbt. Mtúsotlik Resze)

ffi_H tcPV kód, fótárgy szerint) ffi (száma) -'-_-- (éÍéke)

--------'----_'(E l'é'r:ből a CP'y .ÍőÍarg'dk s:ámónak neglélelően több sor használandó)-'__"_"_----_-

összes drubeszerzés ttz uniós eljórisrendben: m (sáma) =...-.-'-.- (értéke)

Nemzeti elj!Ílúsrenr! (Kbl. Harmudik része)

ffiH tcPV kód, főtárgy szerint) ffi (száma) 
-'- 

(értéke)

-----'-----_'-_(E rés:bőt u CPV.főtcit'g'uk s:átnónuk negÍblelően lóbb sor h'Ézncilandóy_:'_''-_------_-

Összes lirubeszerzés a nemzeÍi eljárdsrendben: ffi (száma)

ttt.l.2) Építési beruházás

lll.l.2'l) Eljárás típusa

Ltniós eljtlrúsrentl (Kbt. Mlisodik Resze) (az alábbi blokkban csak egy eljáÍástípust jelöliön meg)

! nyílt ! hildetmény nélkü|itárgyalásos ffi {száma)

! meghívásos ! gyorsított tárgyalásos 
---. 

(értéke)

!gyorsítottmeghivásos !keretmegál|apodásos

! hirdetmény közzététe|ével indu|ó ! versenypárbeszéd

'__-E részből az egl'es eljóróstípusr'lk s:erint lefob'taÍotÍ kii1bes;er:ésektiíl függően töhb használand(l)'-_'---

Összes építési beruh!Ízris az aniós eljórúsrendherl: ffi Gáma) 
---- 

(értéke)

Nemzelieljdrósrend(Kbt.Harm.úiklésze)(azalábbiblokkbancsakegyeljárástípustjelöljönmeg)

! ,q rut. l23. $-a szerinti, szabadon kialakitott eljfuás

! A Kbt. Második Részében tneghatározott szabályok szerinti eljárás az

alábbiak szerint:

DNyitt

!MeghÍvásos

f]Gyorsíton meghívásos

!Versenypárbeszéd

!Hirdetmény kozzétételével induló tárgyalásos

DGyorsított tárgyalásos

nHiÍdetmény nélküli táIgyalá5os

ffiGzama)
(értéke)



!Keretmegállapodásos' az eljánis eIső részében nyílt

!Keretmegállapodásos. az eljárás első Íészében meghívásos

!Keretmegállapodásos' az oljárás első részében hirdetménnyel jndutó

tárgyalásos

!Keretme gállapodásos. az eljárás e]ső részében hirdetmény nélkii|i

tárgyalásos

----(E részből az eg)'eseljarás1ipusok Szeri]1l leÍbbÍdk'lÍ köibes:erzésektől függően több husznalqndó)'*--_

Összes épílési beruh.izós ű nemzeli eljdrósrc rlben: ffi {szama)

Nemzeli eljúrúsrent! (Kbl. Harmatlik része) (aZ alábbi b|okkban csak egy e|járástipust jelöljön meg)

ffi1száma)! A Kbt. l23. .S-a szerinti' szabadon kialakított eljánís

! A Kbt' Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az

alábbiak szerint:

!tyitt

lIl.l.2.2) A közbeszerzés cPV kódja szerinti boltás

I)niós eljúrósrend (Khí. Mdsodik Része)

ffi-H tcPV kód' főtárgy szerint)

_-_--__---(E részbő! a CPV főtárg'ak s:ánanak nlegfelelően ttibb sor haszn|llandó)''___ --"__--_

isszes építési beruhlaÍs az nniós eljúttisrendben:

Nemzeti elj.iÍósrcnd (Kbt. Harmadik ftsze)

mH (cPv kód, fótárgy szerint) m Gzáma) =-- (éÍtéke)

_-(E részből a L'PL'.fíitórgiak sztitnának negfelelően több stlr has:núlundó)'-'--

Összes épírési beruhdzós a rremzeti eljrir'isfe'ldó"'''' ffi (sáma)

lIl-l.3) Építési konc€sszió

tIt.t.3.l) Eljárás tipusá

Uniós etjúrrkren.! (Kbl. XIl l. Íejezete) (azalábbi blokkban csak egy eljfuástipust jeli'ljön meg)

! nyílt n hirdetmény nélküli tárgyalásos ffi 1szarna)

! meghívásos D keretmegállapodásos 
-- 

(értéke)

! hirdetmény köZzétételével induló ! versenypárbeszéd

__.-1Erészbőlazegleseljarastipusokszel.inllelbb,tdtOlÍkö.beszerése*tőIjiiggőent.jbbhasinóldndó).---_.

Összes építési koncesszió az uniós eljórósrentlben: ffi (száma) _--- (értéke)

!Meghívásos

-.- 
(értéke)



!Versenypárbeszéd

!Hirdetmény kozzétételével indu|ó tárgyalásos

!uirdemény nelküli tárgyalásos

!Keretmegállapodásos' az eljárás elsó részében nyílt

!Keretmegá|lapodásos, az eljárás elsó részében meghívásos

!Keretmegállapodásos. az eljárás elsó részében hirdetménnyel induló

tfugyalásos

!Keretmegállapodásos' az eljárás e|só részében hiIdetmény nélkilli tálgya|ásos

-.--.1Erészbőlazeg,eseljárrjslipttsoks:et.intleíolyldtoÍlkö.berer:lsektől.filggőentÓbbhasználund(1--.--....-

Összes épírési koncesszió u nemzeti eljórósrentlben: ffi (száma) =- (éÍtéke)

llI.l.3.2) A közbeszerzés CPV kódjá szerinti bontás

L|niós eljdtósrend (Kbt' XII. Íejezele)

ffis (cPV kód' fótárgy szerint) ffi (száma) _-.- (énéke)

-_-_-(E részbőI a CPl'fiiturpuk szónának negfelelően lÓbb sor has:nólanúi)

lsszes építési koncesszió az uniós eljlirósrendben: ffi (száma) -.-- (értéke)

Nemzeli eljór.isrcnrl (Nbl' Haruadik része)

ffiH tcPV kód' fotárgy szerint) m (sáma) 
-.- 

(értéke)

---_-__-_1E rés:bőt a CPV főtárg"uk szunúnak megfelelően több sor haslnólandó)--_* -:-___'

i)sszes épí!ési koncesszió a nemzeti eljdlúsrendben: m (sáma) _- (értéke)

ll l' l.4) szolgáltatás megr€ndelés

lll.l.4.l) Eljárás típusa

IJnióseljtiróstend(Kbt.MtisotlikRésze)(azalábbiblokkbancsakegyeljárástípustjelÖljönmeg)

! gyorsfton tárgyalásos ffi{szima)
! keretmegállapodásos

! nyilt

! meghivásos
(értéke)

f] gyorsitoft meghívásos ! versenypárbeszéd

! hirdetmény közzétételével induló ! tewpályázat

táryyalásos ! a Kbt. 19' $ (3) bekezdése alapján

f] hirdetmény nélküli tfugyalásos kóezbeszerzési eljárás nélkül megkötött

--_-(E részből a: epyes eljúrústiP|$ok s:elint leÍob4atoll kö:beszerzésektől fi\ggően tiibb hus:núlandó)-_ '_-

Összes szolvtÍltutós megrende!és azuniós eljúflisrcn'lben: ffi (száma) 

- 

(éItéke)



Nemzeli eljúrdsten (Rbl- Harmallik része,) (az alábbi blokkban csak egy eljárásrípust jelöljÖn meg)

! A Kbt. l23. s-a szerinti, szabadon kialakitotÍ eUárás

f] e rut. Második Részében lneghatározott szabáIyok szerinti eljáfás az

alábbiak szerint:

flt'tyitt

!Meghívásos

lGyorsított meghivásos

!Versenypárbeszéd

EHird"t.ény ko''étételével induló tárgyalásos

nGyorsitott tárgyalásos

X Hirdetmény nélküli tárgyalásos

!Keretmegállapodásos, az eljánás e Isó részében nyílt

!Keretmegállapodásos, az e|járás elsó részében m€ghíYásos

!Keretmegállapodásos' az eljárás elsó részében hirdetrnénnyel induló

tárgyalásos

!Keretme8áIlapodásos, az eljárás első részében hiÍdetmény né|küli tárgyalásos

nTervpályázati e|járás

-_-_(Erészbőla:egeseliórástípusokszerín.leÍolytato 
kÓ.beszer:ésektőIJÍiggőentöbbhüsználand()).__--

Összes szolgdltalós nagrcndelés .r nen zeli elj!úrdsrendben: 1 (száma): l1'400'000'- Ft (ertete)

l (sáma)

1 1.400.000'- Ft (értéke)

IIl.t'4.2) A közbeszerzés cPv kódja szerinti bontás

I1niós etJúrústentl (Kbl. XII. Íejezete)

m#-H (cPv kód' fótárgy szeri|t) m (száma) 

-.- 
(é éke)

-__-__-(E részbőt a CPI/ főtárglak s:ánának ne{elelően tóbb sar has=nt]land -"-- __---"'--'

összes szolgtÍItatás megrendelés oz utziós etjdrrisrendben: ffi (szárna) 

- 

(értéke)

NemzetÍ elj.iróSren.! (Kbt. Hutmudik része)

797l0000-4 (cPv kód, flotárgy szerint) l (száma); 11.400.000; Ft (érréke)

:__---:_(E részbő! a CPVfőtúrgak s:dnónak negfelelően több sor használandó)'--'__-_="_'

Összes szolgdltatús megrcrl.lelés a nemzeti eljórósrendben: 1 (száma); l l.400'000'_ Ft (értéke)



ll l. l.5) szolgáltatási koncesszió

t l l.l.5.l ) Eliárás típusa

Nemzeti eljdr.isrend (Kbl. Harmadik Íésze) (az alábbi blokkban csak egy eljáÍástípustjelöljön meg)

! e rtt. l23' s-a szelinti. szabadon kialakírott eljfuás ffi Gzama)

! A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az -'-- (értéke)

a|ábbiak szelint:

!Nyilt
!Meghívásos

!Gyorsitott meghívásos

!Verse nypárbeszéd

!ui'd"t'eny kózzétételével induló tárgyalásos

!Gyorsitott tárgyalásos

!Hildetmény nélküli tárgyalásos

!Keretmegállapodásos, az eljfuás eIsó részében nyilt

!Keretmegállapodásos. az eljárás elsó részében nleghívásos

!Keretmegállapodásos' az eljfuás első Tészében hirdetménnyel induló

táÍgyalásos

!Keretmegállapodásos. az eljánis elsó részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

__--Grés:bőla:eglese!iárástip16oksrerÍnl!e{olyatoltközbes:erzésektől.ftiggőentabbhas:ná!undóy-.--

()sszes szolgóIlat!Ísi koncesszió a ,lemzeíi eljdrósrcndhen: ffi (szama) (éÍteke)

ltl.l.5.2) A közbeszerzés cPv kódja sze]inti bontás

Nemzeli eljlirlisfend (Kbt. Humutlik része)

ffi-H rcPv kód' főtárgy szelint)

-----'-'-"---'-(E réstbőt a CPV !őtcirg'ak szónáLnak megf'elelően több sor használandó)-_-' _-_--__--

Összes szolgliltaÍósi koncesszi., a emzeti elj'lltísÍendbefl: ffi (szárna)

llI.2Atárgyalásoseljárásokalapjánmegvalósítottközbeszerzés€kösszesítése(valamennyimezóbecsakszám
énék irhatól a szerzódesek énékét Ft-ban' arab számnral kell ktleJeznl)

lll.2.l) Árubeszerzés

t/niós etjdrdsrent! (Kbt, Mriso.lik Resze)

l8e. $ (2).t

D 89' s (2) á/

E e4. S (2) a)

! e4. $ (2) bi

! e4. S (2) c/

! e4. S (2) d/

! ea. g (a) a/

! e4. ii (4) b/

E e4. {i (4) c/

! e4. E (4) ,, ffitszamat
(értéke)



---------- E részből a tórglalúsos eljiirasok típttsainok negfelelően több használqndó'

nínden egt'es tiplsnál csak egl hivatkozúst 'ielöliön neg)

Összes tdrglalásos órubeszetzés az uniíts eljilósrendben: ffi Gzama) (énéke)

Nemzeti eljdÍlisrcnd (Kht' Harmadik része)

f] sq. $(z)ol !94. $(2)b/ ! 94. s(4)4/ !94'$(4)d/ ffi {száma)

! 89. -s (2) ál f] 94. s (2) c.} ! 94. $ (4) á/ ! tzs. $ 
-- 

(értéke)

! sa. $(z)a) ! e4. $(2)d/ !p+ $(+)cr

--__-_-_ (E Íészbőt a tárglaldsos eljártisok típusaínak megfelelőcn töhh has:nálandó' '--_--------

ninden eg'es tipusnál csak eg' hiydtkozásl 'ielöliön meg)

()s.szes tótglalósos órubeszerzés l nemzeti eljd srendben: ffi Gzlma) (éÍtéke)

lll.2'2) ÉpÍtési beruházás/éPítési koncesszió

Uniós eljdrdsrentl (Kbt. Mtisotlik Resze)

! 8e. $ (2) a/ ! e4. $ (2) b/ D e4. s (3) b/

f] 89' $(2)á/ ! 94. $(2)c/ nll]'$(3)
Drq.$(u)cr Lle4.$(2)d/

fl qe. $ (z) a) D e4. $ (3) a/

--"'---'--'-_- (E rés:b(j! a tór.y'a!ásos eljárások típusahak neglble!ően több használantló' _---_---'-'

nihden efl''es Íípusnál csak eg" hivatkozásl 'ielöliön neg)

Ósszes tdrglaldsos építési beruhtíztls/építési honcesszió rz uni!ós eljúrúsrendbett:

Nemzeti eljórósrent! (Kbt. Harmadil része)

! 8e. 
"s 

(2) 4/ ! 94. \ (2) b/ ! e4. -s (3) b/

D s9' s (2) ó) ! 94. s (2) c/ D ll l. 
"s 

(3)

I8e.s(2)c/ !e4.s(2)dl Dl23 s

n 94. $ (2) a) D e4. $ (3) a/

---_-_--_- (E résiből tt turg'a!ásos eljórósok tipusaínak neglblelően !i)bb használandó'

fuinden eg'es Íípusnál csak eg]'' hivatkozlist 'ielöliön neg)

Ósszes tdrgyaldsos épí\ési beruhlÍzús/építési ko'lcesszilí az ep'szeríi eljúrdsban:

m (száma) .....--'......-.......''.........--.-.- (énéke)



l l l.2.3) szolgáltstás/szolgáltatási koncesszió

IJniós etjórdsrend (Kbt. Mlisorlik Resze)

D sq. $ (z) al ! 94. .s (2) b/ D 94. s (3) á,

! 8e. $ (2) b/ D sa. $ (z) cl ! e4. s (5)

! 8e. q (2) d/ ! e4. {i (2) d/

! ea. S (2) a) ! e4. S (3) 4i

ffiGzama)

1E rés:btil a rórpyalósos eljtirasok tipusainak uegfelelóen tabh has:nálandó'

nilden eg/es típusná! csak egt hivatkoztisl ielöliijn neE)

ffitszámat

(értéke)

Összes ldrglafuisos szolgóIrafuis/szolgdtlatósi koncesszió űz uniós eljórúsrenrlben:

ffi (szama) (értéke)

Nemzeti eljdrósre,rd (Kbl, Hafrrradik lésze)

f] s9. s (2) 4i f] 94. \ (2) b/ ! 94' { (3) á/

! 89' s (2) á/ ! s+. $ (z) cl ! 94. $ (5)

! se. $ (2) di fl e4. $ (2) d/ ! tzr' li

! e4. $ (2) a) ! s+. S (:) al

(éÍtéke)

.-..---'...----..--(Erés:,bő!atárglalasoseljárásoktípusainaknegfelelőentöbbhasznólandó._--.-_-.---_-_-

ninden eg'es lipttstlúl csak eg' hiva/lozlrsl ielöliön ]neg)

()sszes lórgyaldsos szolglihafuÍs/szolgútlotósi konceEszió n ne tzeli eljórósrendben:

ffi(száma) (értéke)

IV' SZAKASZ: TovÁBBI INFoRMÁCIÓK

lv.l) A wTo Közbeszerzési Megállapodás (cPA) hatálya alá nem.tartoÜi' az uniós értékhatárokat eléró

Yagy azt meghaladó értékú közbesz'Jé'.t i*r"ln"nnyi '"zóbe 
csak szám érték íÍható' a szerzódések énékét

Ft-ban,, arab számokkal kell kifejemi1

közbeszerzések sáma: _

közbeszerzések értéke:

lv.2) A ktizpontosított közbeszerzési eljárásban besz€rzett áruldszolgáltatások

szerzódések énéke (alab sámokkal. Ft-ban kifejezve); 3'805'7l3'_ Ft



lv.3)Elektronikusárlejtésalkalmazása(valamennyimezóbecsakszámértékírható.aszerzódésekértéketFt.
ban. amb számokkal kell kifejezni)

közbeszerzésekszáma: -

kozbeszerzések értéke:

lv.4) Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása (va|amennyi nrezőbe csak szám érték irható' a szerzödések

értékét Ft-ban' alab számokkal keIl kifejezni)

közbeszerzésekszáma: -

közbeszerzések értéke:

lv.5) Körny€zetYédelmi sz€mpontok (zöld közbeszerzés) (valamennyi mezóbe csak szám érték Írható' a

szeádésekértékét Ft_ban. arab sámokkal kelI kifejemi)

iVjli) nzEa'a'ban környezetvédelmi ;..pdlo[ Lerijltek m"gh.tá'oásra szerzódéses lehételként

közbeszerzésekszáma: -

kÓzbeszerzések értéke:

meghatározásm bíráIati

részszempontként/alsz€mpontként
közbeszerzésekszáma: -

közbeszerzések éItéke:

zásra a műszaki |eírás részeként

köZbeszerzésekszáma; _

közbeszerzések éItéke:

közbeszerzések sáma: -

közbesZerZések énéke:

@mpontokkerültekmeghat.!ÍozásÍaazalkalmassaglIelteIeleKKoÍ€o!I
iilÉ';l;já'"ili;tézkedlsek alkalmazásánák eIóírásava1 (építéii beruháás és szolgá|tatás megrendelés esetén)

közbeszerzések sáma; -

közbeszenések értéke:

almassági feltételek körében

Lá.v.'"i'ea""I'i uezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával

Iv.5.6) zöld közbesz€rzések llv.5'tHv'5'5) pontok| összesen

közbeszerzésekszáma: -

köZbeszerzések értéke :

Iv.ó) szociális szempontok figye|embe vétele (valamennyi mezóbe csak szám érték írható' a szerz{idések

éÍtékét Ft-ban. arab számokka| kell kife.jemi)

roásra szeÍzódéses feltételként

kitzbeszerzéseksáma: _

közbe5zerzések értéke:

szsz€mpontként/alszempontként

közbeszerzésekszáma: _

klzbeszerzések értéke:
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lv.6.3) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatároásra a műszaki leinás részeként

kÖzbeszerzések sáma: -

közbeszerzések értéke:

lv.6'4) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra alkalmassági feltételként

közbeszeÍzések sáma: -

közbeszerzések értéke:

tv,ó.5) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatáÍozásra véden foglalkoÍatók sámára fenntaltott
közbeszerzés útján

köz}reszerzésekszáma: -

közbeszerzések énéke:

tv.6.6) szociális sz€mpontok 
'igyelembevételével 

megvalósított eljárások llv.6.lFIv.6.5) pontokl össz€sen

köZbeszeÍzések száma;

közbeszerzések értéke:

lv.7) EU alapokból finánszírozott/Eu-s projckt€kkel kapcsolatos közbeszerzések (valamennyi mezóbe csak
sám éÍték írható, a szeÉódések értékét Ft-ban' arab sámokkal kell kifejezni)
kil7beszerzésekszáma: -

közbeszerzések értéke:

lv.8) A mikro-, kis_ ós középvállalkozások által megnyert kiizbeszerzések a Kbt. 60. s-ának (5)

bekezdésével összefüggésben (va|amennyi mezőbe csak sám érték írható, a szerződések énékét Ft-ban. arab

sámokkal kelI kifejezni)
kijzbeszerzésekszáma: 1

közbeszerzések értéke: l l.400.000'- Ft

lV.9) A mikro-, kis- és középvállalkozások sámára fenntartott közbesz€rzések (Kbt. t22. s-ának (9)

bekezdése) (valamennyi mezóbe csak szám érték írható, a szerzódések értékét Ft-ban' arab sámokkal kell
kifejezn i)

közbeszerzésekszáma: -

közbeszerzések értéke:

]v.l0) Az ÖsszEcEZÉs FELÁDÁSÁNAK tDoPoNTJÁ: 20r3/05/30. (év/hó/nup)

1l


