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sZAKÁsZ: AJÁNLATKÉRó
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Telefon:
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beszerzes@visesradikorhaz.bu
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+36/26 801 701
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ninl)en erye, típ\lsnát csake!i, hiyaíkozást j elólj ón neg)

Öss.es Íg]allisos árubeszerzés

n

1

emzeli eljúÍ|isrun'lb'n:

Gzáma) 6.380.000'- (éItéke)

IIl'2.2) Építésiberuházás/építési koncesszió
Uniós e!j!íÍl'sftd (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'

koncesszió az
Ósszes íál!.llalásos építésiheÍuhúzds/épílési

+É+'f

,',"."'

u

iós eliúllisrciÍIben :

'elleke)

Nenzeli elj!ÍÍásretld (Khl' HüÍmndik

résxe)

3lii[]í E]iii]]]
s(2)d,

D l23 s
!se.$(2)ct !e4
=]l':li]l
! e4. S (2) a) ne4.$(r)a/ D122 $(7)at
-6
Ósszes táÍgralásos

neg)

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

nÚden

'

1íp115ainak

rés'bő| d tárg}'d!ásas etjárásak
ninden epes lípulnát

'!ak

ecJ'

l'ffiu'"u

E]]]'ii]]]

negÍelelően

(átéke)

1t)bb

hiyatk''ásÍjelölji'1

hds'núLdndó

h1e'a

qílésiberuházlí'/építésikohcesszió azegyszeÍííeljúftishan:
,e rel,e)

Ill.2.3) szolqáltatás/szolgáltatási

koncesszió

Uniós aljálú'rcnd (Kbt' MásoÍlik Resze)

!
!
!

E

8e. S (2)

",

89' { (2) öl

8s. S (2) d/
e4. S (2) a)

! e4. S (2)
!e4 S(2)c,
! e4. (2) d,
b.)

!
!

(3)

e4.

$

q4.

S (5)

,/

Gzá

a)

(értéke)

.s

E

-'(E

eq.

E

(3) d/

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

nin.len

eg}'es

lípu!nát

őakegl

hifatkoz|ist ielölj'jn neg)

---' "-

"'

10

koncessxió az uni!'s eIjátlkrcn'lben:

Ós'zes láfg]/al!Ísos szolglilttltds/szoIgáLl'lljsi

:í.ti.í:l'zJlnal

(átéke)

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

t]89.s(2),'
flRq \l)ló]
!se.$(2)d/
n e4. i (2) a)

n94'$(2)b) !94'{j(3)ó/ Dl22's(7)l']l
!]22'"\(7).]
f_'l94'\(2)"/ !94's(5)
!e4 s(2)d, n123$
n

e4. $ (3)

4,

x

--- ' ( E Í^zbí;! a íárJ)aiásos

1(száma)
8.125.000,-(órtéke)

122. S (7) d)

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

IV. SZAI{-4.SZl

(értéke)

ToVÁnsr rNronN{ÁcrÓr

nem'lsrlolo' a'? unios_eflé|'h"lámLaI cIéró
l\ .l ) 4 $ to Közbes7cr/ési Megallápodás (cP{' hálá\J 'lá Vk 5'7d r enck lrha'o'
enel'el
\
ne/obe
"/er/oJésel
l;;""'''';ü';,;;;;;;;r,'" io'ti.^J,*"r' ' '"".c1n)'
rt-bar,, rraS szamotkal tell krteleznrl
közbeszerzések száma]
kózbeszerzések értéke]

árulJszolgáltatások
lV.2) A központosított közbeszerzési cljárásban beszerzétt
szeÍzódések énéke (aÍab számokkal, Ft_baD kifejezve):

Iv'3) Elektroniküs árlejtés

'lkalmazása

7'371'160-

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

ban. arab számokkal ke]l kifejeznj)

közbeszerzések száma:
kö7beSzerzésck éÍéke:

Iv'4) Dinamikus beszerzési rendsz€r

jrható'
alkatmazás' (valamennyi nezóbe csak szám éfiék

a szelződések

éÍtékéiFt-ban. arab számokkal kell kifejezni)

kozbeszerzések száma:
kajzbeSze.zések éfi éko:

lv.5l Körnvézetvédelmi szcmpontok (zölit közbesz€rzés)
re'l \ 'ejp/ri\
.
-, ,""e.ek'e teker I L-bar, a-ab sra rot'la
r

jrható' a
(valámennyi mezóbe csak szám éíék

11

lv.s.l) Az

e]!árásban körny

köZbeszerzések száma:

kóáeszerzések értéke]

lv.5'2) AZ eljárásban körny

részszempontkéníalszempo '"í,éd"l'"t

-"-p""l"[

k"'i]'tek meghátarozásra biíálati

közbeszerzések száma:
kózbeszerzések éÍéke:

_./emF,flo'ker''ilf"

IV.5.3) Az eljárásban köm

1 eg|nra"o/á'ra

"

mu '/akl

leilá' re'/eLenl

kózbeszerzések szárna:
koZbeszerzések éfiéke:
assági feltéle]ek kÓrében
a"írásával (épfté;ibefuházás és szolgá]tatás megrendelés eSetén)

l:;i:,'l;;;;;;;;;;.i;á!'"t'"rl"r."'a.-"l
kÖzbeszerzéSek száma:

közbeszerzések értéke]
aZ

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

Lozbe\zcrzeseLszanrd'

alkalmassági feltételek kÖrében

vrrar!Á

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 értékirbató' a

s7elzódések

éltékétPt-ban. aÍab számokkal kell kifejezni)

szeEődéses felté1e]ként

@eghatáÍozásrá
kóZbeszerzésekSzáma:

+H#

közbeszerzések értéke:

Iv.6.2) Az e]járásban szociál

--.r.' r''uur
l.rlí"r *'',"*ur".'"'"

,.^/emponlke ll Jl'/cTpo1Ikenl

kÖzbeSzezések száma:
kö7beszerzések útéke;

I\|ó3) Az eljarásban Szociál
közbeSzerzéSek száma:

kö*eszerzéSek értékei

'*9"'"u,0.r,
'ol-\.rutr"t

n

nr"''oki

le"'

re '"'';n

12

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:

€ljárások
IV.6.6) szociális szémpontok figyelembevételé!€l mégvalósított

IIv'6'1)-IV'ó'5) pontokl összesen

közbeszerzések szá'na:
közbeszerzósek értéke:
kapcsolatos ki'zbes_zerzések (valamennyi mezóbe csak
IV.7) EU alapokbólfinanszírozotvEu-s projektekkel
.'i"í.*i'.r'""i". r."."ódések éÍlékétFt-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:30.233'883'122' $ (9) bekezdés€]
közeptállallozasok számára l€nntartott közb€szcrzések lKbt'
kifejezni)
kell
számokka]
arab
Ft
ban'
éÍékéi
ln.)"r). *x szam enel rharó, a szerzodéSek

lv'9) A nikro-, kis-

i"","-"""",

es

köZbeszerzések száma:
köZbeszerzések éíéke:

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

