
1 1' melléktet a 92/201 1. (XII'30.) NFM rendelethez

Az éves statisztikai összegezés

STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉs AZ ÉVES KÖZBESZERZÍ]SEKRoL A KLASSZIKUs
AJÁNLATKÉRóK voNRrroZÁSÁBAN

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRó

I.1) Az AJÁNI'a'TKÉRó NEVE És cÍME

I.2) Az AJÁNLATKÉRó TÍPUSA

il. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRÓ KiJzBF'sZ'F.IZÉsnrnn voNATKoZÓ
ÁLralÁNos ADAToK

II.1) ÁZ uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbesz€rzések (a Kbt. XII.-XIII. fej€zete)

(val'amennyi mezóbe csak sám érték íÍható, a szerzódések értékét Ft'ban, axab számmal kell kifejemi)

Száma: ffi

Hivatalos néY:

Szent Kozma és Damirín Rehabilitációs Szakkórhráz

Postai cím:
Gizella telep
Város/KöZség:
Visegrád

Postai
iranyítószám:
2026

ország:
Magyarország - HU

Kapcsolattartlísi pont(ok);

címzett: varga Zsuzsanna _ gazdasági igazgatő

Telefon:
+36t26 801700

E-mail:
titkarsas@visesradikorhaz.hu

Fax:
+36126 80170r

Internetcím(€k) (adott esetben)

Az ajánlatkéÍő il\taliínos címe (/RZ) : www.visegradikorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Központi szintű x Klziogi szewezet !

Regionális,4relyi szintii n Támogatott szervezet [Kbt. 6. $ (1) bekezdés g) pont]

!
Egyéb !



II.2) A nemzeti értékhatárokat €léró vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. Harmadik része)

(vaíamenrryi mezőbe csak szám érték írh e1!ó, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezri)

Száma: 1

Érteke: 54.493.191'- Ft

III. szAKAsZ: AZ AJÁNLATxÉRó rÓznBsZERZÉsEIRE voNATKoZÓ
nÉszr,nrns ADAToK

Nemzeti eljrirdsÍend (Kbí, Hurmadik része) (az a|ábbiblo;FJr}an csak egy elj arástípust jelölj ön meg)

! a rut. t23. $-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

n A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljrírás az

alábbiak szerint:

!Nynt

!Meghívásos

!Gyorsított meghívásos

!Versenyprírbeszéd

f]Hi'd"t ény ko"Zétételével induló trírgyalásos

!Gyorsított tIí,rgyalásos

!Hirdetmény nélkuli táÍgyalásos

!Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

!Keretmegállapodásos, az eljárás elsó részében meghívásos

!Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló

tifugyalásos

lKeretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tlfugyalásos

(száma)

(énéke)

I[.1) Á közbeszerzés€k össz€sítése, kivéve a Iv.l)-Iv.2). és Iv.4). pontokban írt 
- 

kózb€szerzéseket

(valÁennyi mezóbe csak szám éfiék írhatÓ, a szerződések éfiékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)

IIL1.1.1) Eljárás típusa

Uniós eljúldsrcnd (KbL MlÍsodik Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöÜön meg)

! hildetmény nélkiili tárgyaláSos

! gyorsított trírgyalásos

! keretmegállapodásos

! hirdetmény kózzétételével induló ! versenyprírbeszéd

tárgyalásos

-___-(E részből qz eg,les eljórtistípusok szerint leíolytatott kazbeszerzésektől fi;ggően tÓbb hasznóIandó)--__-

osszes drubeszerzés az unitis eljdrtisrendben: ffi,.,,,nu;



III.l.1.2) A közbeszerzés cPv kódja szerinti bontás

Uniós etjdrdsrend (Kbí. MrúsotlÍk Része)

$ffi-fi {.runuo,ro,áÍgyszerint) ffi#c**;
--------___-_1E részből a CPV főtórg,'ak szómőnak megfelelően több sor használandó)-"_-_---- __"__-

Összes drubeszerzés azuniós eljórtisrndben: ffi Gra-u) 
-- 

{enet")

Nemzeti eljrilósrend (Kbt, Harmadik része)

ffi-fi {..u ouu,'u,r,rgy szerint) Ef$ffi{száma)- {énéke)

:_-___---(E részből a CPV főtórg,'ak sztimónak megfelelően tÓbb sor használandó)-___- _'_-__'

Összes órubeszerzés a nemzeti eljór.úsrcndben: ffi G'u,nu)

_-__1E részből az egles eljtiróstípusok szerint leÍolytatott közbeszerzésektől Ííjggően több használandó)--___-

Összes órubeszerzés a nemzeti eljórdstendben: ffit."*ul

NemzetieljdÍósrend(Kbt.Hűrmadikrésze)(azalábbiblokkbancsakegyeljárástípustjeli'ljÓnmeg)

! a rut. l23. $-a szerinti, szabadon kialakított eljá,rás l 1száma)

x A Kbt' Másoclik Részében meghatározott szabályok szerinti eljrirás az 54.493.191; Ft (értéke)

alábbiak szerint:

!ttyitt

f]Meghívásos

!Gyorsított meghívásos

!Versenyptí,rbeszéd

III.1.2.1) Eljárás típusa

Uniós eljtúrúsrctd (Kbt. Mtisodik Része) (az alábbi blokkban csak egy eljrírástípust jelöljön meg)

! nyílt

! meghívásos

! gyorsított meghíváSos

! hirdetmény közzétételével induló
táÍgyalásos

! hildetmény nélkiili tárgyalásos

! gyorsított t{íf gyalásos

! keretmegállapodásos

! versenypárbeszéd

-_-_-(E részből az egles eljtirtistípusok Szerint leÍolyt(]tott közbeszerzésektől Íiiggően több haszruilqndo)-___-

Összes építési beruhdzds azuniós eljdróstendben: ffi G'*u) 
-'- 

{,nuu")



!Hi'd"t.eny ko"zétételével induló tIí,rgyalásos

f]Gyorsított tárgyalásos

X Hirdetmény nélküli tárgyalásos

f]Keretmegállapodásos, az eljárás elsó részében nyílt

lKeretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

!Keretmegállapodásos' az eljárás elsó részében hirdetménnyel induló

tárgyalásos

!Keretmegállapodásos, az eljárás elsó részében hirdetmény nélküli

tárgyalásoS

_-.__(Erészbőlazegteseljáras1ípusokszerintleÍobtatottközbeszerzésektőlfiiggőenti;bbhasznólandó)-"-::-

Összes építési beruhdzós a nemzeti eljdrúsrendben: 1 (száma) 54.493.191'- Ft (értéke)

ffi-s{."uuuo,rorárgyszerirrt) ffiG"a.u)---{e.et")
------------__-(E részből a CPV főtórg,lak szómónak megfelelően több sor használan&i)-__--__ _'_:"

Összes építési beruhóais az uniós etjrinisrendben: ffi G"a.u) 

-=-.- 
{e'tet')

III.1.2.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

Uniós eljdrdsrend (Kbt. Mlisodik Része)

NemzetÍ eljórúsrc d (Kbt. Harmadik része)

45000000-7 (CPv kÓd, fótfugy szerint) 1 (száma) 54'493'191'- Ft (értéke)

-------------'------(E részből a CPVÍőtórglak szamának megfelelően tóbb sor hasznólandó)--'-'_-_

Összes épílési beruh!Ízós a nemzeri eljóúsrendben: 1 (száma) 54'493'191"- Ft (értéke)

III.l.3) Építési koncesszió

III.l.3.1) Eljárás típusa

(Inióseljdrdsrend(KbtXIII.fejezete)(azalábbiblokkbancsakegyeljárástípustjelöljönmeg)

! nyílt ! hiÍdetmény nélkÍili tlíLrgyalásos 
ffi Gra-u)

! meghívásos ! keretmegállapodásos

! hiÍdetmény közzétételével incluló ! versenypárbeszéd 

- 

(értéke)

tfugyalásos

-__--(ErészbőlazegteseljórástípusokszerintleíOlytatottkizbeszerzésektőIfiiggőenlöbbhasználandó)_--'-_-

Összes építési koncesszió az uniós eljdrdsrendben: m G.á,,,u) 
-- 

(é.ték")



Nemzeti eljúrdsrend (Kbt. Haműdik lésza) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípustjelöUön meg)

! A Kbt. 123. $-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

! A Kbt' Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az

alábbiak szerint:

!Nynt
!Meghivásos

!Versenypárbeszéd

f]Htdetmény közzétételével induló táÍgyalásos

!Htdetmény nélküli trírgyalásos

lKeretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

f]Keretmegállapodásos, az eljárás első Íészében meghívásos

!Keretmegállapodásos, az eljárás elsó részében hirdetmérrnyel induló

tárgyalásos

lKeretmegállapodásos, az eljiírás első részében hirdetmény nélkiili tfugyalásos

___-_(ErészbőIazegleseljórástípusokszerintleÍolytatottkózbeszerzésektőlfiiggőentöbbhaszndlando)-"-__-

i)sszes építési koncesszió a nemzeti elj.Írósrendben: ffi G"a.u) 
-- 

{e.tet")

III'1.4) sZolgáltatás m€gr€ndelés

IILl.4.1) Eljárás tipusa

(Jniós eljórdsrerul (Kbt Mósottik Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelölj ön meg)

! nyílt ! gyorsított tárgyalásos ffiG"u.u)

ffiG"u,nu)

-- 
(értéke)

tII.1.3.2) A közbeszerzés CPV kódja sz€rinti bontás

Uniós eljdrósrentl (Kbt. :<II. Íejezele)

ffi-s {..u ouo, 
'o,árgy 

szerint) ffiG'a.u)_-{e.tet")
------'------------1E részből a CPVfőtórglak szómának megfelelően több sor hasznólando)-__'__ -___"_

Összes építési koncesszió az uniós eljúrtisrendben: ffi# Gra-u) _- {o,tet")

Nemzeti eljórdsrend (Kbt. Earmadik része)

ffi-fi t"or ouo, tu,tusy szerint) mG"á.u)-.-(é.ték")
-'---_--------__-(E részből a CPV főttirglak számónak megfelelően több sor hqsznólandó)-_--__-'

()sszes építési koncesszió a nemzeti elj.inisrendben: ffi trra'u;_- te.ret.)



! meghívásos

! gyorsított meghívásos

! hirdetmény közzétételével induló
tfugyalásos

n hirdetmény nélkiili ttífgyaláSos

! keletmegállapodásos

! versenyparbeszéd

! tenpályázat

! a Kbt' 19. $ (3) bekezdése alapján

kÓzbeszerzési eljárás nélktil megkötÓtt

szerződés

- 

(értéke)

-_--(ErészbőlazegleseljtirastípusokSzerintleÍolytatottközbeszerzésektőlfijggőentÓbbhasznőlandó)---_--

Összes szolgtilurds megfendelés az uniós eljdrtisrendben: ffi ,.r*u, -- ,nnun.,

Nemzeti eljórdsrend (KbL Hdrmadik résza) (aZ alábbi blokkban csak egy eljárástípustjelöljön meg)

! A Kbt. l23. $-a szerinti, szabadon kialakított eljátrás

! A Kbt. Második Részében meglatÁtozoÍt szabályok szelinti eljifuás aZ

alábbiak szerint:

!Nyitt

!Meghívásos

f]Gyorsított meghívásos

!Versenypárbeszéd

lHirdetmény közzétételével induló üfugyalásos

!Gyorsított tárgyalásos

lHirdetmény nélküli tííLrgyalásos

f]Keletmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

lKeretmegállapodásos, az eljárás elsó részében meghívásos

!Keretmegállapodiísos, az eljárás els<i részében hirdetménnyel induló

tfugyalásos

lKeretmegállapodásos, az eljárás elsó részében hirdetmény nélkü1i táÍgyalásos

!Tenpályázati eljátrás

-__--1ErészbőIazegleseljórástípusokSzerintleÍolytatottközbeszerzésektőlfiiggőentbbhasznólando)-:_---

(száma)

(értéke)

Összes szolgtiltatds megrendelés a nemzeti eljdrdsrendben tffi t."*a) .- (értéke)

III.l.4'2) A közb€szerzés CPV kódja szerinti bontás

Lrniós eljdúsrend (Kbt. } I' Íejezete)

ffi-ffi {"nu uuo, 
'o,Iárgy 

szerint) ffiG"a-u)--{e.tet")
-----------------_(E részből a CPV főtórglak szómónak megfelelően tóbb sor hasznólando)_-_---"---

Összes szolgtÍItatlis megrcndelés az uniós eljdrósrendben: ffi tr.u'u, 
-.- 

tanut.,



Nemzeíi eljónisrend (Kht. Hűrmadik része)

ffi-ffi t.ru ouo, ,o,árgy szerint) ffiGra.u)-.-{e.tet.)
'-----------''''''-__(E részbőI a CPVfőtárglak számónak megfelelően több sor hasznólando)_-__:'__-'-----

osszes szolgriltalds megfendelés a nemzeli eljd isfendben ffiff <r'uma) .- (értéke)

Ill.1.5.l) Eljárás típusa

Nemzeti eljórósrend (Kbt. Earmadik lesze) (az a\ábbiblokkban csak egy eljrírástípust jelöljön meg)

! A Kbt. l23. $-a szelinti, szabadon kialakított eljrÍás

! e rtt Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az

alábbiak szerint:

!Nyitt

f]Meghívásos

!Gyorsított meghívásos

!Versenypárbeszéd

lHirdetmény kozzétételéVel induló trírgyalásos

!Gyorsított tárgyalásos

lHirdetmény nélküli tárgyalásos

!Keretmegállapodásos, az eljárás elsó részében nyílt

lKeretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

lKeletmegállapodásos, az eljiírás elsó részében hirdetménnyel induló

tárgyalásos

lKeretmegállapodásos, az eljárás első részében htdetmény nélküli tárgyalásos

__---(E részbőI az egles eljórastípusok szerint lefolytatott közbeszerzéseklől Íiiggően több használandó)___-_

ra..Jt t
összes szolgtiltatdsi honcesszió a nemzeÍi eljd isrendben" flfiÍÍf t''ámat (értéke)

(száma)

(étéke)

uI.1.5.2) A közbeszerzés CPV kódja szeriuti bontás

Nemzeti eljdrdsrcnd (Kbl. Harmadik lésze)

ffi-fi...ukód.l.ötárg1szerint)-ffit.,a.nu)-tenel.t
---------_----__(E részből a CPVfőtórglak szómónak megfelelően több sor hqsznóIandó)--_-___--__"

()sszes szolgdkatdsi koncesszió a nemzeri eljdrdsrendben ffiff tr'áma) - '-- 
(ertéke)



III.2 A tárgyalásos €ljárások alapján megvalósított köZbeszerzések összesítése (valamennyi mezőbe csak szám

érték írhatq a szerzódések értékét Ft-ban, arab sziírnmal kell kifejemi)

IlI.2.1) Árubeszerzés

Uniós eljónÍsrend (Kbt, Mtisodik R^ze)

D se. S(2)a) !e4. $(2)b) !e4. $(4)a) Je4.SG)d) ffiG"u.u)
f] 89' $ (2) ó) E q+. $ (z) c/ ! 94. $ (4) á)

n e4. $ (2) a) ! e4. $ (2) d) ! q+. $ (+) c)

(E részből a tőrg)alósos eljarósok típusaínak megfelelően tóbb hasznólandó'

minden eg,les típusnál csak egl hhlatkozlist jelöuön meg)

Összes túrg1laldsos órubeszerzh az uniós eljdrtisrendben: ffi t"*ul

Nemzeíi eljórdstend (Kbt. Harmadik Íésze)

!ss.$(z)a) !e4.$(2)b/ ae4.6(4)a) !e4.$(4)d) ffiG"u.u)! s9. $ (2) ó) ! s+' $ (z) c/ ! 94. $ (4) á) ! 123' $

! e4. $ (2) a) ! e4. $ (2) d/ ! s+. $ (+) c)

(E részből a tárglalasos eljarások típusainak megfelelően több használandó,

mínden eg,)es lípusnól csak egl hivatkozáSt jelöÜön ne4)

Ósszes tórgyaltisos drubeszerzés a nemzeti eljúrósrendben ffi G'u'a) (értéke)

III.2.2) Építési beruházás/építési konc€sszió

Lhiós eljóÍtÍs|end (Kbí. M.isodÍk Resze)

! ss. $ (z) a) ! e4. $ (2) b) ! e4. $ (3) b)

!89'$(2)á) Dq+.$(z)c) nl11.$(3)

D 8e. $ (2) c) ! e4. $ (2) d)

! s+. $ (z) a) D q+. $ (l) a)

(E részből a ttirg,lalósos eljárósok típusainak megfelelően több hasznólandó'

minden egles típusnál csak egl hivatkozást jebaön neg)

összes tórglalúsos építési beruhtÍzós/építl^i koncesszió az un is eljdrőwendben:

Nemzeti eljórúsrend (Kbt. Harm lik része)

E sq. $ (z) a/

! 89. $ (2) á)

D ss. $ (z) c/

! e4. $ (2) b)

! e4. $ (2) c)

! e4. $ (2) d/

! e4. $ (3) b)

! 1il. S (3)

n 123. $

ffiG"u,ou)
(értéke)



! e4. $ (2) a) ! e4. $ (3) a)

Összes litglalósos építési beruhlizlis/építési koncesszió az eglszerúí eljúrósban:

(E rhzbő! a tdrglalósos eljórasok típusainak megfelelően több h('sználqndó'

minden egles típusnól csak egl hivatkozást jelöuon meg)

(értéke)ffi G,u-u)

III.2.3) Szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió

Uniós eljórdsrend (Kbt. Mtisodik Része)

! ss. $ (z) a) f] 94. $ (2) bi ! 94. $ (3) ó)

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

E 8e. $ (2)d, ! e4. $ (2)d/

! e4. $ (2) a) ! e4. $ (3) a)

(E részbó\ a tórglalósos eljdrasok típusainak megfelelően több hasznólandó'

minden egles típusruil csak egl hivatkozőst jelöuön meg)

Összes tirglalósos szolglitíat1Ís/szolgdltatósi koncesszió az uniós eljóróstendben:

Nemzeti eljrilósrend (Kbt, Harmadik része)

! 89. $ (2) a) ! 94. $ (2) b) ! 94. $ (3) á)

T'l R9 6 í2) ó, Tl 94' s (2) c/ ! s+. $ tsl

! 8e. $ (2) d) ! e4. $ (2) d) ! tz:. S

! e4. $ (2) a) ! e4. $ (3) a/

(E részből a tárglalasos eljórasok típusainak megfelelően több hasznólandó'

minden eg/es típusntil csak egl hivatkozóSt j elólj ön neg)

Ósszes aÍrglaldsos szolgtiltatús/szolgdlta|lisi koncesszió a nemzeti eljúlúsrendben:



IV. SZAKÁSZ: TovÁBBI INFoRMÁCIÓK

ry.1) Á wTo Kiizbeszerzési Megárlapotlás (GPA) hatálya alá n€m'tartozi' az uniós értékhatárokat €lérő

""gí""t 
."gn"i'áó crtékű kozbiszeál."r. (uuru."""yi -ezóbe csak szám érték írható" a szerzódések értékét

Ftjban,, arab számokJ<al kell kifejemi)

Iv.2) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruli/szolgáltatások

szerzódések értéke (arab számokkal, Ft-ban kifejezve): 6'066'668'- Ft

Iv.3)Elektronikusárlejtésalkalmazása(valamenrryimezÓbecsaksziímértékírhato,aszerzídésekértékétFt.
ban. arab számokkal kell kifejemi)
kiibeszerzésekszáma:. ffi

tv.4)Dinamikusbeszerzésirendszeralkalmazása(valamennyimezóbecsakszámértékíÍható,aszerzódések
értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

IV.5) Körny€Zetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) (valamennyi mezőbe csak szám érték fuható' a

."#odé'"ke.tekét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

határ ozásr a szer ző déses feltételként

közbeszerzésekszámu' ffi

meghatáÍoZásra btálati

részszempontként/alsZempontként

közbesz€Izésekszáma: m

ozásra a műszaki leíÍás részeként

közbeszerzésekszríma: m

lmassági fekétel€k köIében

tá-yJ""'eÍ.r-i lntézkedlsek alkaimu"aránát .toi.a'auul (építéii beruházás és szolgáltatás me$endelés esetén)

assági feltételek kÓrében

toÁyé.tuea"t-i uezetésiiendszereknek való megfelelés igazolisával

lv.5.ó) z'ld közbeszerzések Itv.5.l FlV'5'5) pontok| összesen

közbeszeTzésekszámu' ffi
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Iv.6)szociálisszempontokfigyelembevétele(valamennyimezőbecsaksziítnértékírható,aszerződések
értékét Ft-ban, aÍab számokkal kell kifejezti)

fu ozásra szerzódéses feltételként

közbeszerzésekszáma: m

zempontként/alszempontként

ozásra a műszaki leÍÍás részeként

Ía alkalÍnassági feltételként

védett foglalkoztatók számáÍa fenntartott

Iv.ó.ó) szociális sz€mpotrtok figyelembevételével megvalósított €ljárások uv.ó'r)-Iv.6.5) pontok] összesen

közbeszerzésekszáma: ffi

Iv.7)EUalapokbólfinanszírozott/Eu-sproj€ktekkelkalcsolatosközbesz€rzések(valamerrnyimezőbecsak
,"a. e.tet i.t'uto, a szerzódések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejemi)

IV.8) A mikro-, kis- és középYátlalkozások által megny€rt közbeszerzések a Kbt' ó0' s-ának (5)

bekezdóséY€l összefiiggésben (vaumJ""vi -""ou" .fu".zám éÍék írható, a szerződések éfiékét Ft_ban, aÍab

szá'rnokkal kell kifejezri)
kijzbeszerzésekszáma: 1

köZbeszerzésekértéke: 54.493.191'-Ft

Iv.9) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbesz€rzések (Kbt' l22' $-ának (9)

bekezdése)(valamennyim""óbe"sak,"á-értékfuhat',asz.eruődésekértékétFt-ban'arabszá.rnokkalkell

ffiD A" Ö'."""""É**anÁsÁNlx roópoxrn: 20 14105/29
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Az éves statisztikai iisszegezés

STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉvES KÖZBEsZERZÉsBrnir a rLASSZIKUs
A.rÁNLATKÉRÓr voN,c'rroZÁsÁBAN

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRo

I.1) Az AJÁNLÁTrÉnó xr'vn És cÍlrn

I.2) Az AJÁNLATrÉrÓ rÍpus.l

Központi szintű { Kőzlo}i szeÍyezet D

Regionális/helyi szintii ! Támogatott szelvezet [Kbt. 6. $ (l) bekezdés g) pont]

!
Egyéb !

II. SZAKASZ: AZ AJÁNLATxÉnÓ xoznnsZERZÉ'sEIRE voNATKoZi Ár'rl'LÁ\os
ADATOK

HiYatalos név:

Szent Kozma és Rehabilitációs Szakkórhríz
Postai cím:
Gizella te
vfuos/KöZség:
Visegrád

Telefon:
+36t26 801'.700

Kapcsolattartási pont(ok);

Címzett: Varga Zsuzsanna - gazae8ci!c4?c4!0
Fax:
+36/26 80170r

Internetcím(ek) (adott es etben)

Az ajrínlatkéIő általános címe (URZ): www.visegradikorhaz'hu

II.1)Azuniósértékhatárokatelérővagymeghaladóértékű-közbeszerzések(aKbt.x[-x l.fejezete)

i'aá."*vi ."'oue csak szám érték íÍh_ató, aizerzödések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejemi)



II.2) A n€mz€ti értékhatárokat elérő Yagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. Harmadik része)
(valamennyi mez<ibe csak szám érték ííható, a szerztidések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)

Száma: 1

Értete: 23.633.837'- Ft

III. SZAKASZ: AZ AJÁNLATxÉnÓ rÖznnsZERZÉsEIRE voNATKoZÓ nÉszr-nrns
ADATOK

III.1) A közb€szerzések iisszesítése, kivéve a Iv,1)-Iv.2). és Iv.4). pontokban írt közbeszerzés€ket

(Valamennyi mezóbe csak szám éIték írható, a szerzódések értékét Ft-ban' arab szfunnal kell kifejeai)

IIL1.1) Árubeszerzés

Iu.1.1.l) Eljárás tÍpusa

Uniós etjórtisren.I (Kbt, MlÍsodik Resze) (az alábbi blokkban csak egy eljrírástípust jelölj ön meg)

! nyílt ! htdetmény nélkiili tiírgyalás^' IJJJJ'I

! meghívásos ! gyorsított tárgyalásos fÍtt t''áma)

! gyorsított meghívásos ! keretmegállapodásos 

- 

(értéke)

! hirdetmény kozzétételéVel induló ! versenypárbeszéd

tlí{gyalásos

--_-!E részből az egles eljórástípusok szerint leÍolytatott közbeszerzésektől fiiggően több hasznóIandó)_:'-_

Összes drubeszerzés azuniós eljórdsrendben: ffi rr"a'u1_..- 1enet";

Nemzeti eljú isfend (Kbt, Hülmadik lesze) (az a|ábbib|okkban csak egy eljarástípust jelöljön meg)

! a rut. 123. s-a szerinti, szabadon kialakitott eljfuás !'J'ltJ'
HÍ#f ts",i-a)

! e rut. Második Részében meghatározoIlszabályok szeÍinti eljárás az 

- 

(értéke)
alábbiak szerint:

!Nyitt
! Meghívásos

! Gyorsított meghívásos

! Versenyprírbeszéd

! HiÍdetÍnény közzétét€lével induló tlfugyalásos

! Gyorsított táxgyalásos

! Hirdetmény neküli tárgyalásos

! Keretmegállapodásos' az eljárás elso részében nyílt

! Keretmegállapodásos, az eljrárás első részében meghívásos

! Keretmegállapodásos, az eljiírás elsó lészében hfudetménnyel induló

tlíLrgyalásos

! Keretmegállapodásos, az eljfuás első lészében hildetmény nélküli



tfugyalásos

n rut. tzza. s szerinti eljáÍás

--__-(E részből az egles eljtirástípusok szerinl lefolytatott kazbeszerzésehó1 fuggően tabb használandó)--__-

osszes órubeszerzés a nemzeli eljórósrendben : ffiGru-u)

Nemzeíi eljórrisrcnd (Kbt. HaÍmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljrírástípust jelöljön meg)

! a rut. 123. $-a szerinti' szabadon kialakított eljárás 1 (száma)

23.633.837,- Ft (értéke)x A Kbt. Második Részében meghatiátrozott szabályok szerinti eljárás az

alábbiak szerint:

! Nyitt

IIL1.1.2) A kt'zb€szerzés CPV kódja sz€rinti bontás

Uniós eljdrdsrend (Kbt. Mlisodik Része)

ffi-s {..u uuo, ,o,árgy szerint) ffi G"u,nu)

-----___-__-(E részből a CPVfőtdrglak szómának megfelelően több sor használandó)-'___---

Összes órubeszerzés az uniós eljórdsrendben: ffi tr"a.ur- {e"et')

Nemzeti eljórlisrcníl (Kbt. Hamadik resze)

fffi-fi t..u ouo, főtárgy szerint) ffiG"a.u)-{e.teL")
------'--'--"------(E részből a CPVfőtórg,'ak szómának megfelelően tijbb sor hqsználandó)___:-_-

()sszes órubeszerzés a nemzeti eljdrdsfendben: ffi G"u.u) 

--- 
{nn o")

III'l.2.1) Eljárás típusa

IJniós eljórósrend (Kbt. Mtisodik Resze) (az alábbi blokkban csak egy eUtíÍástípust jelöljön meg)

! hirdetmény nélküli táÍgyalásos

D gyolsított tlírgyalásos

! keretmegállapodásos

! hird€tmény kózzétételével induló ! versenyprírbeszéd

tárgyalásos

-___--(E részből az egles eljrirastípusok szerint lefolytatott kózbeszerzésektől fiiggően több hasznóIandó)--_---

Összes épttésÍ beruhdzris az uniós eljdrúsrendben: ffi G"a-u) 

- 
--'- {ertet")

! Meghivásos



4

f] Gyorsított meghívásos

! Versenypárbeszéd

! Hi'd"t.e''y kozzétételével induló tfugyalásos

! Gyorsított tárgyalásos

X Hirdetmény nélküli tárgyalásos

! Keletmegállapodásos, aZ eljiírás elsó részében nyílt

! Keretmegállapodásos, az eljárás elso részében meghívásos

! Keretmegállapodásos, az eljiírás első Íészében hbdetménnyel induló

táÍgyalásos

! Keretmegállapodásos, az eljárás elsó részében hildetmény néIküli

tárgyalásos

]rtt' tzztl. $ szerinti eljárás

-__-_1E részből az egleseljóraslípusok szerinr leÍolytqtott közbeszerzésektől fiiggően több hasznólqndó)------

Ósszes építési beruh.izds a nemzeti eljdtdsrendben: l iszáma) 23.ó33.837'- Ft (érteke)

IIl.1.2.2) A kózbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

I}niós etjórdsrend (Kbt, Mósodik Része)

ffi#-fi{..uuuo,ro,árgyszelint) ffiG'a-u)=-.-{e.tet.)
-----------------_-(E részből a CPVíőtórg,'ak szamának megfelelően több sor hasznólando)-'___-_

osszes építési beruhdzús az unfuis eljórúsrendben: ffi G"a.u) =-'- {enet")

Nemzeíi eljd Ísrcnd (Iftt. HaÍmüdik rcsze)

45331110-0 (cpv kód, fótárgy szelint)

'--------------------(E részből a CPV főtárglak számónak megfelelően több sor haszruilandó)'--_---

osszes építési beruhózós ű nemzeü eaórdstendben:

1 (szIá,rna) 23.633.837'- Ft (erteke)

1 Gzáma) 23'633.837'- Ft (értéke)

III.l.3) Építési konc€sszió

III.1.3.1) Eljárás típusa

IJniseljótdsrend(Kbt.XIII.Íejezete)(azalábbiblokkbancsakegyeljrárástípust.jelöljÓnmeg)

! hirdetmény kozzétételével induló ! versenyptíLrbeszéd

talgyalásos

-__--(ErészbőlazegleseljórastípusokszerintleÍolytqtotlkozbeszerzésebőlfiiggőentÓbbhasznóIandó)_--__



rÁlLlÁ
osszes ép{tési koncesszió az uniós eljdrlÍsrendben: EfiffiÉ tszáma) _- (értéke)

Nemzeti eljónÍsrcnd (KbL Harmadik része) (aZ alábbi blokkban csak egy eljáÍástípustjelöUön meg)

! a rut. l23. $-a szelinti, szabadon kialakított eljáÍás

! a rut. Második Részében m eú:lalfuozoÍt szabíIyok szeÍinti eljfuáS az

alábbiak szerint:

! Nyitt

! vl.ghtuatot

! Versenyprírbeszéd

f] Hi'd"t.eny kozzétételével induló tárgyaláSos

! Hirdetmény nélküli ríLrgyalásos

! Keretmegállapodásos, az eljárás elsó Íészében nyílt

! Keretmegállapodásos, az eljárás elsó részéb€n meghívásos

f] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló

trífgyalásos

! Keretmegállapodásos, az eljiárás elsó lészében h detmény nélkÍili tárgyalásos

] l<tt' tzzte'. $ szerinti eljárás

___-_(Erészbőlazeg,,eseljártistípusokszerintlefolytatottkizbeszerzésektőlfiiggőentöbbhasználandó)-___--

(száma)

(értéke)

Összes építési koncesszió a nemzeli eljóf.isfendben: ffi G'a-u) -.- 
{e'tet")

III.1.3'2) A kiizbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

IJniós eljótúsrend (Kbr. XIL Íejezete)

F.###trÍtr#-fi {..u ouu, 
'u,áÍgy 

szelint) ffiG"a.u)-{e.tet")
--------------------(E részbőI a CPVfőtárglak számtinak megfele!ően több Sor hasznólandó)_-_- --_----'--

lJtttrt
Összes épírési koncesszió az uniós etjlirdsrendben: fEstf ts''inna) .- (énéke)

Nemzeti eljólrisrend (Kbt Hamadik Íésze)

ffiff-fi {..u uuo,'o,árgy szerint) ffiG"u.u)_-{nneu")
--------__:_-(E részből a CPVfőtórglak számónak megfelelően több sor használandó)___-_' -

Összes építési koncesszió a nemzeri eljórtÍsrendben: m G"árnu) 
-- 

(é.ték")



III.1.4) szolgáltatás megrendelés

III.1.4,1) Eljárás típusa

I}niós eljúrósrend (Kbt' MtÍsodik Része) (az alábbi blokkban csak egy eljáústípust jelöljön meg)

! gyorsított meghívásos ! versenyptí'r'beszéd

! hirdetmény kozzétételével induló ] terqa|yazat

! a Kbl 19. $ (3) bekezdése alapján

! hirdetmény nélkiili tárgyalásos köZbeszeTzési eljárás nélktil megkötött
szerztidés

--_-_(E részből az egles eljtirástípusok szerint leíolrtalott kózbeszerzéSektől Íiiggően tÓbb hasznóIandó)-___=

osszes szolgdltatds megrendelés az uniós eljdrdsrendben: ffit"a'u)- re'tet')

Nemzetielj!ÍflÍsrcnd(Kbt.Hdrmüdiklésze)(azalábbiblokkbancsakegyeljáLrástípustjelÓljönmeg)

ffif t,"*ur

(értéke)

D Ten?ályáZati el.járás

]rat' ozte'. $ szerinti eljifuás

_:-_(E részből az egles eljáráStípusok szerínt leÍolytatott kazbeszerzésektől fiiggően tabb hasznólandó)---'-__

osszes szolgtíllatds megrendelés a nemzeti eljdldsrendben ffi,.'rma) 

- 

(énéke)

! a rut. l23. $-a szerinti, szabadon kialakított eljáxás

! a rut. vasooit< Részében meghatáÍozott szabályok szerinti eljáÍás aZ

alábbiak szerint:

! Nynt

f] vt"ghiuatot

I Gyorsított meghívásos

! Versenyprírbeszéd

! Hi'd"t.eny kozzétételéVel induló tárgyalásos

! Gyorsított tá,rgyalásos

f] Hirdetmény nélkuli tárgyalásos

! Keletmegállapodásos, az eljarás elsó lészében nyílt

n Keretmegállapodásos, az eljrírás elso részében meghívásos

! Keretmegállapodásos, aZ eljáÍás első részében hifdetménnyel induló

tá(gyalásos

! Keretmegállapodásos, az eljtírás elsó részében hirdetmény nélküli trí'rgyalásos



uI.1.4.2) A közb€szerzés cPv kódja szerinti bontás

Uniós eljórósrend (Kbt. XII. Íejezete)

ffi-ffit..rrouo,főtáÍgyszelint) *ffiG"*u)-tnn,o.)
___:-_:__-(E részből a CPVíőtlirg/ak szómónak megfelelően több sor hasznólandó)_-___

Ósszes szotgúhards megrendelés az uniós eljtirtÍsrmdben: ffi G"a.u) 

- 

{enet")

Nemzeti eljdfdsrend (KbL Hűmadik Íésze)

ffi-fi {aou uuo, 
'o,árgy 

szerint) ffiGra-u)-{e.tet")
--_-__-___(E részből a CPVfőnirglak szdmónak megfelelően több sor használandó)---"--_ _

Összes szolgdlraaís megrendelés a nemzeíi eljórdstendben ffi <,"uma) 

- 

(értéke)

uI.1.5.1) Eljárás típusa

Nemzeti eljóflÍsrend (Kbl. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy €lj áÍástípust jelölj ön meg)

! a rtt l23' $-a szerinti, szabadon kialakÍtott eljáÍás

! a rut' Másorlik Részében meghatáLrozott szabályok szerinti eljií'rás az

alábbiak szerint:

! Nynt

! Meghívásos

! Gyorsított meghívásos

f] Versenypárbeszéd

E HiÍdetmény kózzétételével induló táLrgyalásos

! Gyorsított tárgyalásos

! Hirdetmény nélküli táÍgyalásos

! Keretmegállapodásos, az eljiírás elsó Iészében nyílt

f] Keretmegállapodásos, az eljrírás elsó részében meghívásos

I Keretmegállapodásos, az eljártís első részében hiÍdetménnyel induló

trárgyalásos

! Keretmegállapodásos, az eljáÍás első részében hirdetmény nélkiili táÍgyalásos

|] <ut. tzztl. $ szerinti eljrírás

__---(E részbőI az egles eljtirastípusok szerint leÍolytatott közbeszerzésektől Íiiggően tÓbb hasznólandó)--_'-----

(száma)

(értéke)



Osszes szolgólíatdsi koncesszió a nemzeti eljdrdsrendben:

tII.1,5.2) A köZbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

Nemzeti eljófdsrend (Kbt. Hdrműdik része)

$Hffiff-fi{".uoou,ro,árgyszerint) E##G"u.u)
----_-_-:--(E ,észbőt a CP V főtórglak szónónak meg|elelően több sor hqsznáIandó)-__

'auJrt
isszes szolglitta isi koncesszi(í g nemzeÍi eljdnisrcndben; Eflfst (szama)

III.2 Á tárgyalásos eljárások alapján megvalósított köZbeszerzések összesítése (valamennyi mezóbe csak szám

érték írható, a szerzódések értékét Ft-ban, alab száÍnmal keu kifeje^ i)

III.2.1) Árubeszerzés

t}niós eljórdsreruI (Kbt' MtÍsodik Része)

!8e.$(2)a) !e4.$(2)b) !sa.s(+)a) !e4.$(4)d) ffiGru.u)! 89. $ (2) á) n 94. $ (2) c/ ! 94. $ (4) á/

! s+. $ (z) a) ! e4. $ (2) d, D s+. S (+) c)

(E részbőI a ttirglalásos eljárasok típusainak megfelelően több hasznáIandó,

minden egles típusnál csak egt hivatkozást jelaf on meg)

Összes ídrgslalósos órubeszerzés azuniós eljdrdsrendben: ffi G"u*u)

(E részből a tórglalásos eljórtisok típusainak negfelelően több hasznóIQndó,

minden eg/es típusndl csak egl hivatkozást jelöljan meg)

Nemzeli eljórósrend (Kbt Earmadik része)

! 89. $ (2)4) ! 94. $(2)c) D94' $(4)c) ar22.s|1)u {Í{#1,'a'u)
n 89. $ (2) ó) ! 94. $ (2) d/ a94. s G) d) ! lzz. $ tr) 4
!94.$(2)a) !ga.$(a)d !l23'$ 

-(értéke)
! 94. $ (2) b) ! 94. $ (4) á] l122' $ ('7) a)

(értéke)

(értéke)

Összes tdrg1laldsos drubeszerzés a nemzeti eljdrdsrcndben ffi tr.a,nu) (énéke)

III.2.2) Építési b€ruházás/építési koncesszió

Uniós eljdrúsrend (Kbt. Mtisodik Része)

! ss. $ (z) a) ! e4. $ (2) b) ! e4. $ (3) b)

n89.$(2)Ö) !94.s(2)c) !111.$(3)
fi++i{ ( szama,



! 8e. $ (2) c) ! s+. S (z) o/

! e4. $ (2) a) ! q+. $ (:)a)

(értéke)

Összes ttÍrgyalósos építési beruhdzús/építéSi koncesszió az uniós eljótdsrendben:

(E részbőI a tárglalásos eljárósok típusainak megfelelően több hqsznólqndó'

minr)en egles típusnál csak egt hivatkozást jelöljön neg)

(éÍtéke)

Nemzeti eljófdsrend (Kbt. Harműdik lésze)

ffit."*ur

! 8e. $ (2) a)

! 89. $ (2) á)

D 8e. $ (2) d/

! qa. $ (z) a)

! e4. $ (2) b)

! e4. $ (2) c/

! e4. $ (2) d)

! s+. $ (:) a)

D 94. $ (3) á/

Ll e4. $ (5)

! r23. $

llrzz. S e) a)

l) 1zz. S e) b)

a tz2. g e) c)

Nemzeti eljúrósrend (Kbí, Hamadik része)

!89.s(2)íl) !94.$(2)b) !94.$(3)b) Jl22.5o)b) 1(száma)

! s9. $(2)á) n94. $(2)c) ! 11l. $(3) fjlzz's(l)c) 23.633.837,,-Ft(értéke)

! 8e. $ (2) c) ! e4. $ (2) d) ! 123. $

! s+. $ (z) a) ! q+. $ (:) a) xI22. g (7) a)

(E részből a tárglaldsos eljó,rósok típusainak megfelelően több haszntilandó,

minden eg/es típusnál csak egl hivatkozóst jelöuÓn meE)

Összes ttirgyaldsos epítesi beruhóaÍs/epítési koncesszió az eg))szeríí eljúrdsban:

1 (száma) 23.633.837,- Ft (értéke)

III.2.3) szolgáltetís/szolgáltátási koncesszió

Uniós eljórdsrend (Kbt, Músotlik Része)

! 89. $ (2) a, ! 94. $ (2) b) ! 94. $ (3) á)

n 89. $ (2) á) ! 94. $ (2) c) ! 94. s (5)

! 8e. $ (2) d/ ! s+. $ (z) a)

! e4. $ (2) a) ! q4. 
S (3)a/

(E részből a tórglakisos eljárósok típtlsainak megfelelően több hasznólandó'

minden egles típwnól csak egl hivatkozlist jelöljön meg)

Összes irgtaldsos szolgdltatós/szolgliltatdsi koncesszió az uniós eljárústendben:

ffiGru,nu)
(értéke)



Összes túrgtalósos szolgtÍIíatlis/szolglÍIÍrltdsi koncesszió a nemzeti eljólósrcndben:

l0

(E részből a tórglalásos eljórások típusainak megfelelően tóbb hasznólandó,

minden egles típusnól csak egl hivatkozóst jelöÜön meq)

(értéke)fffi t."u.u)

IV. SZAKASZ: TovÁBBI INF'oRMÁCIÓK

kózbeszerzések értéke:

IV.1)AWToKözbeszerzésiMegállapodás(GPA)hatályaalánem.tartozó,azuniósértékhatárokat€lérő
vagy azt megtralaoó értékű közbószerzések (valamennyi mezóbe csak szifun éÍték írható, a szerződések értékét

Ft-ban,, alab számokkal kell kifejezni)

közbeszerzésekszi{tna: ffi

Iv.2) A központosított közb€szerzési eljárásban beszerzett áruk'/szolgáltatások

szerzódések értéke (arab számokkal, Ft-ban kifejezve): 6'066'668'- Ft

Iv'3) Elektronikus árlejtés alkalmazása (valamemyi mezóbe csak szám érték írható, a szerzódések értékét Ft'

ban, arab számokkal kell kifejemi)
közbeszerzéseksziítna: ffi
közbeszerzések értéke:

Iv.4) Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása (valamennyi mezóbe csak szám érték írható, a szerződések

értékét Frban, arab számokkal kell kifejezni)

közbeszerzésekszáma: m
kizbeszerzések értéke:

Iv.s) Környezetvédelmi sz€mpontok (ztild közb€szerzés) (valamennyi mezőbe csak szám érték íIható, a

szerzódések értékét Ft-ban, arab szIí,rnokkal kell kifejezni)

IV.5.l) Az eljárásbaÍI kömyezetvédelmi szempontok kerültek meghataxozasla szeÍzooeses IelLercrKErrL

közbeszerzésekszáma: ffi
kö*)eszeIZések értéke:

@mpontok kerültek meghatározásra bírálati

részszempontkénValszempontként

közbeszerzésekszámu, ffi
közbeszerzések értéke:

IV.5.3) Az eljrírásban környezetvédelmi szempontok keriiltek megnatarozasra a muszaKl l€üas

kÓzbeszerzésekszáma: ffi
köZbeszerzések értéke:
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az alkalmassági feltételek körében

toÁy"""weo.t-i intézkedések alkalm azás nik előírásával (építési berúázás és szolgáltatás megrendelés esetén)

ározásra az alkalmassági feltételek köÍében

kimyezetvéd;lmi vezetési rendszereknek való megfelelés'lgazolásával

lv.5.6) Zkld közb€szerzések llv.5.l FIv.5.5) pontok| összesen

köZbeszelzésekszáma: ffi

Iv.6) szociális szempontok figyelembe Yétele (valamenÍIyi mezőbe csak szrí,rn érték írható, a szeÍzódések

értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejemi)

@ kerültek meghatfuozásla szerződéses feltételként

bírálati részszempontként/alszempontként

@erültek meghatfuozásra a múszakí leírás részeként

@ meghatarozásra alkalmassági feltételként

zásra védett foglalkoztatók számiáxa fenntartott

IV.6.6) Szociális szempontok íigyelembevételével megvalósított eljárások uv'6'1Hv'6'5) pontok] összesen
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IV.7)EUalapokbólÍinanszírozott/Eu-sprojektekkelkalcsolatosköZbesz€rzések(valamennyimezőbecsak

"raÁ 
ertek ofnto, a szerződések értékét Ft_ba4 alab számokkal kell kifejezni)

IV.8) A mikro-, kis- és középvállalkozások által megnyert közbeszerzés€k a Kbt' ó0' $ (5) bekezdésével

ts.."óiiggo.u*'<'"lamennyi mezóbe csak szám értékirható, a szerződések értékét Ft-ban, arab szfunokkal kell

kifejemi)
köz}eszerzésekszáma: 1

közbeszerzésekértéke: 23.633.837,-Bt

IV.9)Amikro-,kis.ésközépvállalkozásokszárnárafenntartottközbeszerzésekIKbt.122.s(9)bek€zdése]
i'"r"-.*v' .""oue csak szám érték írh alo, a szeruődések éItékét Ft-ban, arab számokkal kell kiíejemi)

közbeszerzésekszáma: ffi

nt1o) A" Ö.."*EZÉs FELADÁsÁNAK IDóPoNTJA: 20f!l9l!29


