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Az éves statisztikai összeg€zés

STATISZTIKAI ÖSS ZEjEZÉS A7'ÉvEs KÖZBESZERZÉSEKRoL A KLASSZIKUs
AJÁNLATKÉRÓK VoNATKoZÁSÁBAN

I. sZAKÁsZ: AJÁNLATKÉRó

I.l) AZ A.IÁNLATKÉRó NEvE És cÍME

I.2) AZ AJÁNL^TXÉRÓ TíPUsA

Központi szintú x Kozjogi szervezel !

Regionális,4relyi szintú ! Támogatoit szervezet [Kbi 6 ' $ ( L ) bekezdés g) ponr]

!
Eg-véb !

II. sZAKÁsZ: Az AJÁNLATKÉR Ó KozBEszF,F(Zii'sEIRE voNATKoZÓ ÁLTALÁNoS
ADATOK

HivataIos név:

szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház

Gize lla tel
oÍszág:
Magyarország - HUVáros/KözSég:

visegrád

Telefon:
+36/26 801 700

Kapcsolattlrtási pont(ok):

Clmzeft VarAa Zsuzsallnd

+36/26 801 701beszerzes@visesradikorhaz.bu
IÍtcrnetcÍfi (ek) (adatt e! e I b e n)

Az ajánlatkérő általános cime (URrr] http://www'visegradikorhaz'hu
A felhaszná]ói oldal cime /UR,L/:

lt'l) Az uniós értékhátárokat eléró vagy neghaladó értékii kirzbészerzések (a Kbt' xll'-xtll' f€iezete)

i"al-"".yi ."'ot" "*t szán óI1ék Íűó, a;zerződések éúékét F1_ban' arab számmal kell kife'jezni)

számal 3



ll-2lAncmZelierIékh/lároLál€lérorag}m(ghálad''érléLül.d/bes/crzé*L{aKbl.'HármailiLré./€)
ii.lli,'"'":i'"ll)""i."1:;,;;i .,";. ze',oae'c en"r'e 'bandJb'/rIrrdke'r\"ee/rI
száma:3

AZ A.IÁN LATKÉR ő rÖztnsznpzÍlsElRE voNATKoZÓ nÉszrorts
IIl. sZAKÁsZ:
ADATOK

Nemzeíieljárásrcntl(Kbí'Hamadikl^xe)(^zalábbiblokkbancsakeg'veljáÍáStipustjelóÜönneg)

! 't rt t' tz:' 5-a szer;ríi. Szabadon kjalakíott eljáÍás l (száma)

X A Kbt. Második Részében meghatározott szábályok szerinti

tII.l) A közbcszerzésék összesitése' kivéve á lV'l)-lv'2'' és lv''ll pontokban'irt kö7heszerzéseket

i;';.;.r.#á;;;;i'-".lnJir.í"o' " -*','desekeÍeLét Fl ban. alab szJmmJl kelllilejezni)

IIl'l.1) ÁrubeszeÍzés

III'l.l.l) E|járás tÍpus.

UnióseljáÍásreníI(Kbl'MlisodikRésze)(azalábbib1okkbancsakegyeljárásiiplsijelöliönnree)

X nyilt

n n]eghiváSos

n gyoÍSítotl meglrivásos

! hll deimél1y közzétételével
táÍgyalásos

D hildetmény né]küli tárgyalásos

D g'vo.sított tárg}alásos

! kerehegállapodásoS

indüló Dversenypárbeszéd

2 (száma)

2!28!g9ll: (értéke)

- --(E részhi;] d. er.)e5 cjjá níp sok s'e|inl telÚlrldt')11 köz bes'crzésektí;! Íügg'jen tijbb haszkáLdndó)' --'
1 (száma)

l!.8sllEr (értéke)

n nyilt

! meghívásos

! gyorsjtoft meghívásos

! hirdetmény közzélé1elével indulótárgya]ásos

X hirrletmény nélküli Íárgyalásos

! gyors j1oit tárgyalásos

E kerctmegá1lapodásos

! Venenypárbeszéd

-- 1E résrbő!d2 eÁ.,es e!iál'jstípIts')kszelint leJbty1aíolt közheszer'ésefu rtiggí;ek löbb hdsz'PnInn4lj)'- --

Összes llÍublsxení az u'liós eljáÍn'rendben: 3 Gzána) 3!EJa&!!)É (éltéke)



eljírás az alábbiak szerint:

E Nyilt

! ]vcghivásos

! Gyorsitott meghivásos

! Versenypárbeszéd

! Hirdemény kózzétételéve] induló tálgyalásos

D Gyorsitotttfugya]ásos

x Hirdetmény nélküli tárgyalásos

6.380.000.- (értéke)

! Kereimegállapodásos' aZ eljáráS elsó részében nyilt

! Keretmegállápodásos' az eljálás elsó réSzébcn meghívásos

E Keretmcgállapodásos' az eljarás elsó 
'észében 

hirdetménDyel ildu1ó

lárgyá]ásos

! Keretmegáilapodásos. az eliárás első részében hirdehnény nélkiilj

tárgya]ásos

! Kbt. l22iA' 5 szcrinti eljárás

- -- (E lés.bőL az eg)es eljálás)lpuy)k szerinl \eí'ly|afuú kÓzbeszer:^ekti;l Íüggően tijbb hdsználdndó)-' -'

Ósszes úrubeszerzés a nemzeli etjáÍdsrel beh: 1 (száma) LlEu0!0' (értóke)

Ill.l.2'l) Eljárás típusa

Un'seljálúsrcní](Kbí'M!Ísoí\ikRá.xe)(aza|ábbib|akkbaDcsakegyeljáÍáStipusijelöljönmeg)

lII'l.l.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti boltás

Uniós aljálásÍeníl (Kbl' Máso ik Ré'ze)

09123000'7 (cPV kód, {ótárgy szernrt)

09310000-9 (CPV kód' fólárgy szerint)

f3690000-3 (cPV kód, fótáÍgy szcrint)

1 Gzána) 20:]0!!z9r (éÍéke)

l (száma) lLEslLEr (értékc)

1 (száma) 1.977.968.- (éItéke)

--1E lészbőt d CPV ÍőkElaLs,ánándk negÍe]etően k'bb sar has'náldndó)-'

Összes árubeszetzés az,uniós etjúÍíjsÍendben: 3 (száma) 33'837'840'- (énéke)

Namzeíi eljárávend (Kbí' Hanudik résxe)

33112200-0 (CPV kód, fólárgy szerinl) 1 Gzána) í3!!:]u00r (átke)

-- --- E lés1ből a CPr|őúrp'ak szánándk negfetelően löbb 3ol hasznáIdndó) -- '

Össze, úÍabeszenés a nemzeli eljúlüsÍendben: 1 (száma) 6'380'000'- (éItéke)

Ill.1.2) Építési beruházás



! nyik

! meghivásoS

! gyorsítot meghjvásos

! hirdetmén), kóZzétételével induló

táÍgyalásos

4

! hiÍdetmény nélküli tárgyalásos

! gyoÍsíiott largyalásos

! keretmegállapodá5os

f] versenypáÍbeszéd

1fifif,t-"."t
(érréke)

- ---(E lészből d. egyes e)Íál-ástípusok szelint teíolyídla kÖzbeszer'ésektőt |i1gE;en löbb hds"ál'kdó) -"'

Összes épftáli bafuhtiuÍs axunfu,s eljáÍfurcndben: Hffi Gzáma) =- (éÍéke)

Nenxelieljúlúsrcnd(Kbl'HaÍnallikÍésze)(azalábbiblokkbancsakegyeljáLástÍpustjelöliÖnmeg)

! A Kbt' ]23' |-a szerinti, szabadon kialakítotl elj árás 1 (száma)

x A Kbt. Második Részében meghatáÍozott szabá|yok 15'728'683'- (értékc)

szerinti eljárás az alábbiak szerintl

! Nynt

! Meghlvásos

D cyorsitott meghívásos

! Versenypárbeszéd

! Hirdetmény közzétételével induló 1árgyalásos

! G'vorsitott tárgyalásos

D Hirdemény nélkiili tárgya]ásos

! Keretmegállapodásos, az eliárás első részében nyilt

! KeretmegáLlapodásos, az eljáÍás elsó részében meghivásos

fl Keretmegállapodásos, azeljárás elsó részébenhirdeiménnyel induló

tárgyalásoS

n Keretmegállapodásos' az eljáráS e]só részében hirdetmény né]kiilj

úrgyalásos

x Kbt' 122lA. s szerinti eljárás

-' G tészbőt az esyeseljálás lipus')k szefinl teí('jb'lalotl kö\beszeEésekíő] h1ggijen !öbb hasz"á!"h']ó) '-"'

Ósszes építési b.lt|hliais n ne zeli elj|íÍljsrc dben: 1 GZáma) 1í2!JiE3' (éttéke)

lll.1.2.2) A közb€szcrzés CPv kódjl sz€rinti bontás

anió' eljállisÍend (Kbl' Músodik Része)

HH###HÍff_fi'' '' *o' |ola|J '/e'if'' HH -'"
-- -(E ÍésrbőL d CP l; főtárg,)dk s,ánánaL negfelelően|öbb sol hdszná\dndó)' "-' "--

r.vtt.t
osszes építési b.ruhtiais az' uhks etjár.isrcndbei: :ífift c'ama)

Nemzeli eljdÍljsftnd (Iüt' HaÍmddi* Íaz.)



{5000000-7 (cPv kód, fótáÍg'v szeÍint) l Gzáma) !L2!6E3l: (értéke)

--- (E lészbőt a CP r ÍőlárEj-ak s'ánánd k negi'eletőek tÖhb sar hdsználdnd"

Összes épílési beruhúzljs l nehe'li eljdlá'ftndben: 1 Gzánra) !!2!:!E3! (éÍéke)

lII.l'3) Építési koncesszió

IIl.1.3.l) Eliárás típusa

UióseÜálúsÍenl|(Kbt.XII]./.ic...g)(azalábbib]okkbancsakegyeljátáÍÍpusije]oljönmcs)

! hirdetnény nélklilj iárgyalásos

n kereim€gá]]apodásos

D hirdetmén} közzétételével induló n Versel]ypárbeszéd

tárgya|ásos

- --0, rés.hő! az qg'es eljáláslípus"k szeriní Le|ohrat)tl kozbeszelzéseklőtJi)g1ően !öbb has";la"]ó) ""

Ósszes épíÍési konces'zió azuniós eljárlisÍetílben: Hffi GZáma) 

- 

(é'téke)

Nenzelieljálásrcnl)(I{bt.IIaÚlallikrésze)(aza\ábbiblokkbancsakegyeljárásiipuíjelöljónmeg)

!ertt. lz;.sasze rti, szabadon kialákilott el.jálás

! A Kbt' Második RéSzében meghatáÍozott szabályok szerinti eljárás az 

- 

(éltéke)

! Nyrtt

! Meghivásos

! versenypárbeszéd

! Hirdetmény közzététe]éveI induló tárgyálásos

! Hirdetmény néIkú] i tálgyalásos

! Keretrnegállapodásos, aZ eljárás el5ó részében nyilt

! Keretmegál1apodásos' az eljárás elSó réSzében meghjvásos

! KetetmegáliapodáSos, az eliárás első részében hirdetménnye] induló

tárgyalásos

! Keretmegállapodásos' az c]járás elsö Íészében hiÍdetmény né]kü1ilárgya]ásos

! Kb1' l22lA' E szerinli eljáÍás

- --0 rés.bőt dz e}yes ejjár^lí|us')k sze nt tefoLylalott kó'besze'-'ésekt1;l JijgE/jen tóbb hdszh''ldndó) ""

összes építési koncesszió i henv!Íi eljüÍásr.ndben' #.# {'""'"l -- {e'tet")

Ilt'1.3.2) A közb€szérzés CPV kódja szcrinti bontás

Uniós eljálósÍe],d (]{bt. XI I. Íejezele)



fi###H#ffi ff {*v roa, ro*,.er,,",ino
rralll. / "'"ma l (é'take]

-- --- --lL részbí;t a C P y íőtárp'ak s'á]Ílánd k neEleLetóen l'jbb sor halznáIandó)'-' "-_

Ó\\z?s epílisi knc?\\zil, dz ukió\ eliirn\rcn''lhen: :HÍÍt (szama l- (érteLe)

Nemeli eljnÍúsrcnd (Kbt. I'Iamadik lésxe)

ffi -fi icrv toa, rota's'''""'ino lHÍ#(5zama)-í'íléLe]

- --- (E részbőt a C P / íőlál'g'ak szá í'ndk n egtelelljen több sol has'z á]dfidó) "-' -- "--

Ósszes építési koncessziÍj í1 nenieli eliiÍisrcndbe]l, Hffi u"'ma) 

- 

(éfiéke)

lll'l.4) s?l'lgáltatás megrendtlés

tIl'l.,l'l) Eljárás típusa

Unióseljá ísrend(Khí.MúsodikRésze)(aza.ábbiblokkbancsakegyeljárástipustjelöljónmeg)

! nyih

! meghivásos

! gyorsított tárgyalásos

n keretrncgállapodásos

! gyorsított nreghivásos ! vcrsenypárbeszód

D hiÍdetmény közzétételéveI n]duló ! terwályázat

targyalásos ! a Kbt' 19' s (3) bekezdése alapján

! t iroernen1 1ellü' lJr'r)/U'o ' kö''be /erze'i e"all' nellJ 1 egkCjlÓn

./er/dé'

(értéke)

- -(E rés1bő! az egye! eÜ árástípusak s'er int tafolylat''t kö'bestelzésektő! fiig+ően több használ'hdó) ' --

Ó''.es szolgálíalús magÍenílelés az ufiiós eljáfisftndben: -ffi#G.an,u)-(e'tet")
NenlzelietjátlÍsrcn.t(Xbt.I]a nadiklá|xe)(azaláblriblokkbancsakegyeljárástípuí.jelöljönneg)

! ,q rtt. l::' s-a szerinti' szabadon kialakitotl eliárás

x A Kbt. Második Részében mcghatározott
eljárás az alábbiak szerint:

! Nynt

! Naegbivasos

! GyoIsjiott meghÍvásos

! Versenypárbeszéd

! Hit{ietméDy közzétételével induló tálgyalásos

! Gyorsiiott tárgya1ásoS

x Hird€tmény nélkiili tárgyalásos

1 (szárna)

szabályokszerinti 8.125.200.-(értéke)



J l Keretmegállapodásos' az eljáás ehó részében nyí]t

! Keretmegá1lapodásos' az c]járás e]só részében meghivásos

E Kereimegállapodásos. aZ e]iárá5 elsó tészében hirdetménnyel induló

tárgyalásoS

D Keretmegál]apodásos. az eljárás elsó részében birdehény nélkü]i tárgyalásos

D Tervpályázati eljárás

! Kbt. ]22lA' s szeÍinti e]jatás

--(E ré'.bő] d. eg!es e]j áÍáslípÁ ok szelinl IeJalyldlott köz bes\erzéseklőI liiEgően |öbh h!:!szn|']'ndí')-_ -_

osszes s.olgtjltaÍás megrcn elé, d nehxeli eljáúsrenllben: l GZáma) 8'125'200'- (éftéke )

Ill.1.5'l) Eljárás tipusa

Nenzetieljliisftrld(Kbí.HnmaílikÍésze)laza]ábbiblokkbancsakegyeljáÍáStipustjelóljönmeg)

EtTÍt-"."t
(éÍóke)

! l t<lr' tz:' 5-a szerinli' Szabadon kialakítotl eljá'ás

! A Kbt' Második Részében meghatározolt szabályok szeriniie]iárás az

! Nynt

! ]ueghívasos

! Gyorsjiott neghivásos

! VeÍSenypárbeszéd

E Hirdetmáry közzétéielével indu]ó tárgyalásos

! Gyorsított tárgyalásos

Tl HiÍdetmén} nélkúli iálgyalásos

llt.1'4.2) A közbesz€rzés CPv kódjá szerinti hrntás

Uniós erjóÍlxftnd (Kbl. XII' Íejezele)

fl####H#-$ {*v rta, rota.sr 
"'".ino

rrataJr
tÍ#t i .zJma)- ícíeke)

-_ '-- -(E részha;] a CP l/ J1;!árg)uk 'zd'I1á 
dk neIíetelően tijbb 5''' haszná]dndó)' "- "- "-'

Összes s.otglitÍ.lfuís megftndelá: az uniós eljálórren'rhen: i't .t+ 
(szaLna)- (ét1éke)

,\ehzcli cljihivc LI(^bl'H r alik té'e)

79?10000'il (cPV kód. fótárgy szcÍint) 1 Gzáma) 8.125.200.- (érréke)

'_ -- 1EÍ^zb1;lt!CPl/|ő1álg)dkszán|indkneE/']e]őeníobbs')rhas'náLandó)''"-' 
"-' '

Össz/, sxolEliltat!ís megrendelés n nenzeli eljálásrenl]ben: 1 Gzá'"a) L!2!200r (értéke]

Ill'l.5) SzoIgált'tási koncesszió
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! Keletmegál]apodáSos, az eljárás első részében nyílt

! Kerehegál]apodásos. az eljálás első részében meghiváSos

! Keretmegállapodásos, az eljíás elsó részében hirdetménnye] jnduló

iárgyalásos

n Keretmegállapodásos, az eliárás e]só részébeD hirdetmény nélkü] i tárgyalásos

! Kb1' 122lA' $ szerintieljárás

-- -(EÍésrb(r.dreglese]járástípllsokszelinlteJblytdtdlki)'heszetésektő!ÍilgEíjel1tobbhaszfiá]dndó)'

Összes s.olgúll.llási koncesszió a n. zeli eljúlásren ben : ffíllt lv,mat

lII.l.5.2) A közbeszerzés CPV kódja sz€rinti bontás

Ne',zeli eljúÍásfttld (Kbl' HuÍmadik Íé'ze.)

l######í{-iff {crv loa' rot't'sr ""'ino
(EÍészbő| d CPÍ'jőlálg}'1k száná'ak t'edelet.;en lobb sor hdsználahl1lj)'- -' "-'

Összes sxolgúltalási konce-lszili d ne' xeli eljá'ásrcndbe :

tIl.2 A tárgyalásos é|járások alapján mee!alósított közbeszerzés€k össz€sítése (va]amennyi mezóbe csak szám

inei iir,u'oi 
" 

o*"oaJ""l éÍékét Ft_ban. arab Számmalkellkiíejezni)

IIl'2.1) Árubeszérzés

Llniós eljálúsÍend (Kbt, Mlisodik Rl'sxe)

!se.S(2)d, !e4.i(2)bl !e4 !(4)", De'r' "s(4)d' ffiU"r.t
D 89' s (2) ó/ ! 94' s (2) 

' 
! 9'l. 

"l 
(4) ö]

(él1éke)

! e4. $ (2) a) ! e'r. .s (2) d, ! ea {i(a).,

-- ---'(E rés1ből a t&p,aláso! etjáÍások 1lp sainLlk negj|etelően töbh hds'nálandó'

nintlen eges típusnál csttk eg h i|atka'ásl j elölj on h1eg)

Óssxes íúÍg|ílLisos !ÍÍubeszeÍzés ixu iós eljóÍásrc|dben: ffi u"u*' (értéke)

Nemzeli etjá.ns ÍenÍl (I{bl' Il .t gdik Íésze.)

!89.|(2),' n94'$(2)c) !94's(4), !122's(7)l'l 1(száma)

n89'E(2)ö, !9a's(2),i) n94's(4)dl !]22'!j(7)', 6]!qu0!r(értéke)
! e4. S (2) a) ! e4. ii ('1) d, ! 123' S

n 94' s (2) b' D 94' s (4) ö, x 122. $ (7) a)

--- --'--'(Erészbő]a!árctdtásaseljárúsoktípüsaindknegfelelőenbbbhas'náLdhdó'
ninl)en erye, típ\lsnát csake!i, hiyaíkozást j elólj ón neg)



IIl'2.2) Építési beruházás/építési koncesszió

Uniós e!j!íÍl'sft d (Kbl' Másolik Rés|'e)

! se. S (2) '/ !e4.i(2)bl De4 $(3)bt

! 8e. .^ (2) 1'' nqa.s(2)c/ !l1l s(3)

!8e.5(2)t !ea.S(2)d/
E e4. S (2) a) ! ea. $ (3) a/

Httr.f rszamar

(él1ike)

(E rélzbő! L] tálg'alásas eljárás()k l ípÁaind k nel[etetljen tobb haszhá\akcló' '

nÚden eg/es lipusnál Ls'lk egr hi'd|kaz^l jelóljön neg)

Ósszes íál!.llalásos építési heÍuhúzds/épílési koncesszió az u iós eliúllisrciÍIben :

+É+'f ,',"."' 'elleke)

Nenzeli elj!ÍÍásretld (Khl' HüÍmndik résxe)

3lii[]í E]iii]]] 
=]l':li]l 

E]]]'ii]]] l'ffiu'"u
(átéke)

!se.$(2)ct !e4 s(2)d, D l23 s

! e4. S (2) a) ne4.$(r)a/ D122 $(7)at

- 6 rés'bő| d tárg}'d!ásas etjárásak 1íp115 ainak negÍelelően 1t)bb hds'núLdndó

ninden epes lípulnát 
'!ak 

ecJ' hiyatk''ásÍjelölji'1 h1e'a

Ósszes táÍgralásos qílési beruházlí'/építési kohcesszió azegyszeÍíí eljúftishan:

,e rel,e)

Öss.es Íg]allisos árubeszerzés n emzeli eljúÍ|isrun'lb'n: 1 Gzáma) 6.380.000'- (éItéke)

Uniós aljálú'rcnd (Kbt' MásoÍlik Resze)

! 8e. S (2) 
",

! 89' { (2) öl

! 8s. S (2) d/

E e4. S (2) a)

! e4. S (2) b.)

!e4 S(2)c,

! e4. .s (2) d,

E eq. E (3) d/

! e4. $ (3) ,/

! q4. S (5)
Gzá a)

-'(E részből a tárgldtásas eljálá'")k lípusdindk neg[elell;ek tobb hasznáLakl1ó' ---' "- "'

nin.len eg}'es lípu!nát őakegl hifatkoz|ist ielölj'jn neg)

(értéke)

Ill.2.3) szolqáltatás/szolgáltatási koncesszió
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Ós'zes láfg]/al!Ísos szolglilttltds/szoIgáLl'lljsi koncessxió az uni!'s eIjátlkrcn'lben:

:í.ti.í: l'zJlnal (átéke)

IV. SZAI{-4.SZl ToVÁnsr rNronN{ÁcrÓr

Nemzeli eliiflis.end (Kht. Hltmaí]ik úsxe)

t]89.s(2),' n94'$(2)b) !94'{j(3)ó/ Dl22's(7)l']l 1(száma)

flRq \l)ló] f_'l94'\(2)"/ !94's(5) !]22'"\(7).] 8.125.000,-(órtéke)

!se.$(2)d/ !e4 s(2)d, n123$
n e4. i (2) a) n e4. $ (3) 4, x 122. S (7) d)

--- ' ( E Í^zbí;! a íárJ)aiásos etiárá'Ok |ípusdindk negfete]ően löbb hds'nálandó' ' --' "

ninden epes lípusnál csak egy hifdtkozánJel'liön neg)

(isszes táÍgyatósos ,zolElí!fulás/szolglil1atlisi kontlsszió a nemaeíi eljálúsÍenlhen:

1 (száma) L12!09!r (értéke)

l\ .l ) 4 $ to Közbes7cr/ési Megallápodás (cP{' hálá\J 'lá 
nem'lsrlolo' a'? unios_eflé|'h"lámLaI cIéró

l;;""'''';ü';,;;;;;;;r,'" io'ti.^J,*"r' 
' '"".c1n)' ne/obe \ Vk 5'7d r enck lrha'o' "/er/oJésel 

enel'el

rt-bar,, rraS szamotkal tell krteleznrl

közbeszerzések száma]

kózbeszerzések értéke]

lV.2) A központosított közbeszerzési cljárásban beszerzétt árulJszolgáltatások

szeÍzódések énéke (aÍab számokkal, Ft_baD kifejezve): 7'371'160-

Iv'3) Elektroniküs árlejtés 
'lkalmazása 

(valamel]nyi mezóbe csak szám érték jrható' a szeÍzódések éÍékét F1_

ban. arab számokkal ke]l kifejeznj)

közbeszerzések száma:

kö7beSzerzésck éÍéke:

Iv'4) Dinamikus beszerzési rendsz€r alkatmazás' (valamennyi nezóbe csak szám éfiék jrható' a szelződések

éÍtékéi Ft-ban. arab számokkal kell kifejezni)

kozbeszerzések száma:

kajzbeSze.zések éfi éko:

lv.5l Körnvézetvédelmi szcmpontok (zölit közbesz€rzés) (valámennyi mezóbe csak szám éíék jrható' a

. -, ,""e.ek'e r teker I L-bar, a-ab sra rot'la re'l \ 'ejp/ri\
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lv.s.l) Az e]!árásban körny

köZbeszerzések száma:

kóáeszerzések értéke]

lv.5'2) AZ eljárásban körny
részszempontkéníalszempo

közbeszerzések száma:

kózbeszerzések éÍéke:

'"í,éd"l'"t 
-"-p""l"[ k"'i]'tek meghátarozásra biíálati

IV.5.3) Az eljárásban köm

kózbeszerzések szárna:

koZbeszerzések éfiéke:

_./emF,flo' ker''ilf" 1 eg|nra"o/á'ra " 
mu '/akl leilá' re'/eLenl

assági feltéle]ek kÓrében

l:;i:,'l;;;;;;;;;;.i;á!'"t'"rl"r."'a.-"l a"írásával (épfté;i befuházás és szolgá]tatás megrendelés eSetén)

kÖzbeszerzéSek száma:

közbeszerzések értéke]

aZ alkalmassági feltételek kÖrében

r.n."'",a'.aerm''eze'*iier'd'zerekr'e" r"'óneglelele' gd'o'J"\d
vrrar!Á

Lozbe\zcrzeseLszanrd' Et!ít
kozbeSzerzések éftéke:

Iv'5'6)Zötd közb€szerzések lIv'5.lFlv.5'5) pontokl összesen

közbeszerzések száma:

közbes7eÍzések értéke]

lv.ó) szociális szempontok fig}élembé vétel€ (valanennyi me7-óbe csak szám érték irbató' a s7elzódések

éltékét Pt-ban. aÍab számokkal kell kifejezni)

@eghatáÍozásrá szeEődéses felté1e]ként

kóZbeszerzésekSzáma: +H#
közbeszerzések értéke:

Iv.6.2) Az e]járásban szociál l.rlí"r *- --.r.' 
'',"*ur".'"'" 

r''uur ,.^/emponlke ll Jl'/cTpo1Ikenl

kÖzbeSzezések száma:

kö7beszerzések útéke;

közbeSzerzéSek száma:

kö*eszerzéSek értékei

I\|ó3) Az eljarásban Szociál 'ol-\.rutr"t '*9"'"u,0.r, 
n nr"''oki le"' re '"'';n
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flr"r ja.a.uanr"o"iari'.'.,np*otaurt"taalkalmasságif e]téte]ként

közbeszeIZések sZáma]

kó7beszerzések érréke:

glalkoztalók számára fenntartott

kózbeszerzés űtján rta.rrLr
kózbt!zeí7esel' \ZJma'

kó7beszerzések űiéke:

IV.6.6) szociális szémpontok figyelembevételé!€l mégvalósított €ljárások IIv'6'1)-IV'ó'5) pontokl összesen

közbeszerzések szá'na:

közbeszerzósek értéke:

IV.7) EU alapokbólfinanszírozotvEu-s projektekkel kapcsolatos ki'zbes_zerzések (valamennyi mezóbe csak

.'i"í.*i'.r'""i". 
" 

r."."ódések éÍlékét Ft-ban, aÉb számoklal kellkifijezni)

közbeszeÍzéSek szá'na:

kö7beszerzések értéke:

lv'8) { miLro-' Lis- é\ kö/Épláll/lko/ások ákál megn}ert LóZb(\/erlé\ek á Kbl' o0' s (5' bel'ezdé\é\el

;'';;Ír-il;."',';'"".''"y''.",ol. "* '-'n "n'i?'ri"'o ' ,.''oa''"'' 'n"ke' 
l_ba|' 'r'b 'in^\^l|\el

kifejezni)
közbeszerzéSekszáma: 3

kó*eszerzésekéíéke: 30.233'883'-

lv'9) A nikro-, kis- es közeptállallozasok számára l€nntartott közb€szcrzések lKbt' 122' $ (9) bekezdés€]

i"","-"""", ln.)"r). *x szam enel rharó, a szerzodéSek éÍékéi Ft ban' arab számokka] kell kifejezni)

köZbeszerzések száma:

köZbeszerzések éíéke:

Fí-)A'i'.-""'É'."''oÁs44q4B,-2!1í9í2_@4


