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Összes ldrglafuisos szolgóIrafuis/szolgdtlatósi koncesszió űz

ffi

(értéke)

(szama)

Nemzeti eljdrósre,rd (Kbl, Hafrrradik lésze)

4i f] 94. \ (2) b/
! 89' s (2) á/ ! s+. $ (z) cl
! se. $ (2) di fl e4. $ (2) d/
! e4. $ (2) a) ! s+. S (:) al
f]

s9. s (2)

!
!
!

ffitszámat

94' { (3) á/

(éÍtéke)

94. $ (5)

tzr'

li

.-..---'...----..--(Erés:,bő!atárglalasoseljárásoktípusainaknegfelelőentöbbhasznólandó._--.-_-.---_-_ninden eg'es lipttstlúl csak eg' hiva/lozlrsl ielöliön

]neg)

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

ffi(száma)

IV' SZAKASZ: TovÁBBI INFoRMÁCIÓK
az uniós értékhatárokat eléró
lv.l) A wTo Közbeszerzési Megállapodás (cPA) hatálya alá nem.tartoÜi'érték
íÍható' a szerzódések énékét
szám
csak
Yagy azt meghaladó értékúközbesz'Jé'.t i*r"ln"nnyi '"zóbe
kell kifejemi1
Ft-ban,, arab számokkal

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 értékirható' a szerzödések

értékétFt-ban' alab számokkal keIl kifejezni)

közbeszerzésekszáma: közbeszerzések értéke:

(zöld közbeszerzés) (valamennyi mezóbe csak szám értékÍrható' a
szeádésekértékétFt_ban. arab sámokkal kelI kifejemi)
sz€mpontok

lv.5) Körny€zetYédelmi

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:

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

sáma:

esetén)

-

közbesZerZések énéke:

almassági feltételek körében

Lá.v.'"i'ea""I'i
közbeszerzések

uezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával

sáma;

-

közbeszenések értéke:
Iv.5.6) zöld közbesz€rzések

közbeszerzésekszáma:
köZbeszerzések értéke

-

llv.5'tHv'5'5)

pontok| összesen

:

mezóbe csak szám értékírható'
Iv.ó) szociális szempontok figye|embe vétele (valamennyi
éÍtékétFt-ban. arab számokka| kell kife.jemi)

a szerz{idések

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
kÖzbeszerzések

sáma:

a műszaki leinás részeként

-

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

köZbeszeÍzések száma;

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

közbeszerzések értéke:

lv.7) EU alapokból finánszírozott/Eu-s projckt€kkel kapcsolatos közbeszerzések (valamennyi
sám éÍtékírható, a szeÉódésekértékétFt-ban' arab sámokkal kell kifejezni)

mezóbe csak

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 értékírható, a szerződések énékétFt-ban. arab
sámokkal kelI kifejezni)

kijzbeszerzésekszáma:
közbeszerzések

1

értéke: l l.400.000'- Ft

sámára fenntartott közbesz€rzések (Kbt. t22. s-ának (9)
(valamennyi
mezóbe
csak
szám
érték
írható, a szerzódések értékétFt-ban' arab sámokkal kell
bekezdése)
lV.9) A mikro-, kis- és középvállalkozások

kifejezn i)

közbeszerzésekszáma: közbeszerzések értéke:

]v.l0) Az ÖsszEcEZÉs FELÁDÁSÁNAK tDoPoNTJÁ: 20r3/05/30.

1l

(év/hó/nup)

