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Vaszary Kolos K6rhilz,
Esztergom

*;#

2500 Esztergom,Pet6fiS. u. 26-28.
Telefon:(33) 542-300
Fax: (33) 542-302
E-mail: titkarsag@vaszary'hu

Kiizbeszerz6sekTanf csa
Kdzgazdasr{giElemz6 CsoPort
Budapest, Margit krt. 85.

IUJ-s(:qr5l4[104.1

lo24
Tf rw : 6ves statisztikai 6sszegzesa 20 10. 6vi kdzbeszerzjlsekrol
Uwint6z6: Pallagin6 Fekete Tiinde
Ai 6nlatk6r6 technikai azonosit6i a : AK09294

Tisztelt Cimzettt
Eleget t6ve a 2003.6vi CXXIX. tcirv6ny 16. $-anak (1) bekezd6s6nek,a 2011. 6vi 56. sz6mu
k1zbeszerz6si6rtesit6ben megjelent KcjzbeszerzdsekTan6csa Elndk6nek titjlkoztat6ia, a ,,"2010.
6vr6l sz6l6 6ves statisaikai <isszegz6smegktild6sercl" alapjfun,intezm6nyiink eztton csatolja a
1412010.(X.Zg.) NFM rendelet 2010. okt6ber 30-ai hat6lyba l6p6se ut6n megkezdetteljarrisok
eset6bena rendelet 9. szamri mell6klete alapjrin elkdszitett, elmrilt 6vre vonatkoz6 6ves statisztikai
osszegz6s6t.

Esztergom,201.I.m6jus 17.

Udvcizlettel:
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llfr Zoltfin
gat6 F6orvos

Civiszn6 Mandak Julianna
mb. gazdasfigiigazgat6
i),i: 'l

9. melldkleta l4/2010. (X.29.tNFM rendelethez

Az 6ves statisztikai iisszegez6s
Statisztikei dsszegezdsaz dveskdzbeszerzdselvdla Kbt IV. ds VI. fejezete szerinti
aj dnlatker 5k vonatkozdsdban

I. SZAKASZ: AJANLATKERo
l.l) AzlrANurrfn6

NnvnESciME

Hivatalos n6v: VASZARY KOLOS KORHAZ. ESZTERGOM
POStAiCiM:2500 ESZTERGOM. PEToFI S. UTCA 26-28.
V6ros/Kdzs6g:ESZTERGOM

Postai
irdnvit6szirm:.2500

Kapcsolattartfsi pont(ok):

Telefon:33 542-301

Orsziig:MAGYAROSZAG

Cimzetl:DR. KOLLAR ZoLTAN

rorclzcar6 n60nvos

E-mail: vkk.titkarsag@vaszary.hu

Fax:33542-302

Internetcim( ek) (adoa esetben)
Az ajfinlatk|r6 6ltal6nos cime (URL):
A felhaszn6l6i oldal cime (URL):

1,2)Az AJANLATKfn6 ripus,l
Kdzpontiszintii

t]

Kdzjogi szervezet

Regiondlisftely!_qz:i41tii

x

T6mogatott szervezet[Kbt.22. $ (2) bek., 241. $ b]-{)
oontl
n

Egydb

n

n

II. SZAKASZz AZ AJANLATKER6 K0ZB,ESZERZESEIRE VONATKOZO AT-TAIANOS
ADATOK
II.f ) A kiiziiss6gi 6rt6khat6rokat el6r6 vagy meghalad6 6rt6kfi kilzbeszerzfisek (a Kbt. IV. fejezete) (valamennyi
mezbbecsak sz6m drt6k irhat6, a szerz6d6sekdrtdkdt Ft-ban, arab sziimmal kell kifejemi)

Sz6ma:
trIt
Ertdk 88 175 564 nett6 HUF
II.2) A nemzeti 6rt6khat6rokat el6r6

6rt6kii kdzbeszerz6sek(a Kbt. VI. feiezete) (va

I

L"l

lln

t

mez6be csak szim 6rt6k irhat6. a szerz6ddsek6rtdk€t Ft-ban, arab sz6mmal kell kifejemi)

Itr:
Sz6ma:
Ertdke:66 249 197nett6HUF

III. SZAKA SZZAZ AJANLATKERO KilZB,ESZERZESEIRE VONA T KOZO RBSZT'NTNS
ADATOK
6s IV.4). pontokban irt kiizbeszerz6seket (valamennyi
III.I) A k6zbeszerzSsek 6sszesit6se, kiv6ve a IV.l|IV.2).
mez6be csak sz6m 6rt6k irhat6. a szerz6d6sekdrteket Ft-ban, arab szdmmalkell kifejezni)
III.1.1) Arubeszerz6s
IIL1.1.f ) Eljf rds tipusa
KdziissCgieljtirdsrend (Kbt. IV. fejezete) (az al6bbi blokkban csak egy eljar6stipustjeldljdn meg)
x!

n hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos

nyilt

!

I

!

gyorsitott meghiv6sos

E keretmeg6llapod6sos

!hirdetm€nykflzz6tdtel€velindul6
t6rgyal6sos
------------(E

I!

f (szima)

gyorsitott t6rgyal6sos

meghiv6sos

88 175 564 nett6 HUF (drtdke)

!versenypilrbesz6d

rdszbdl az eg/es eljdrdstipusok szerint lefolytatott kdzbeszerzdsekt6l
filggden tdbb haszndland6)-------------II

Osszesdrubeszerzdss kiizdssdgi eljdrdsrendben:

t (sz6ma) 88 175 564 nett6 HUF (6rtdke)

Egtszerii eljdrds (KbL VI. fejezete) (az alilbbi blokkban csak egy elj6r6stipust jeloljtin meg)
!

hirdetmdnnyel indul6 t6rgyal6s ndlkiili

!

hirdetmdnnyel indul6 t6rgyal6sos

!

kozvetlen felhiv6ssal indul6 t6rgyal6s n6lkUli

III

(sz6ma)
(drt6ke)

n kozvetlen felhiv6ssal indul6 t6rgyal6sos
I

hirdetm6ny n6lkol indul6 t6rgyalisos [Kbt. 252. S1

----------(E

rdszbdl az egles eljdrdstipusok szerint lefolytatott kdzbeszerzdsektfllfilggflentdbb haszndlandd)-------------

IIn

Osszesdrubeszerzdsaz egtszer{ieljdrdsban:

(szrima)

III.1.1.2) A k0zbeszerz6sCPV k6dja szerinti bontfs
Kdzdssigi eljdrdsrend (Kbt. IV. feiezete)
395 1 8100-7

(CpV k6d, f6t6rgy szerint)

-------(E

II

t (sz6ma)

88 175 564 nett6 HUF (6rtdke)

rdszbdl a CPVf6tdrgtak szdmdnakmegfelelSent\bb sor haszndland6)

Osszesdrubeszerzeso klzdssCgieljdrdsrendben:

II

t (sz6ma) 88 175 564 nett6 HUF (drtdke)

(drt€ke)

Egtszefli eljdrds (Kbt VI. fejezete)

nn.

33112200-0 (cpv k6d,fot6rgyszerint)

LIL-I I (sz6ma)16740500nett6HUF

24100000-0

|

24 605 697nett'HuF

33r r0000-6

1

24 906 000 netr6HUF

------(E

rdszbdl a CPVfitdrgak

(drtdke)

szdmdnakmegfelel6entdbb sor haszndland1)

OsszesdrubeszerzCsaz egtszerii eljdrtisban:

[trg

(sz6ma)66249 r97 nettoH1JF(drt6ke)

III.f .2) Epitdsi beruh6z6s

III.f .2.r) Elj6rdstipusa
Kdzdssigielidrdsrend(Kbt IV.fejezete)(azalfubbiblokkbancsakegy elj6rdstipust
jel6lj0n meg)

fl nyilt

I

hirdetmdnyndlktili trirgyakisos

flmeghiv6sos

!

gyorsftottt6rgyal6sos

!

keretmeg6llapod6sos

[

versenypilrbeszdd

I

gyorsitott meghiv6sos

f] hirdetmdny kdzzltdtelevel indul6
t6rgyal6sos
--------(E

III

(szima)
(drt6ke)

rdszbdl az eg)es eljdrdstlpusok szerint lefolytatott kdzbeszerzdsekt1lfiigg6en tobb haszndland6)-------

nII

Osszesdpitisi beruhdztis u kiiziissCgi eljdrdsrendben:

gzdma)

(drtdke)

OsszesCpttCsiberuhdztis a kdzdssCgieljdrdsrendben, omely elirte vagy meghaladta o kAzdssCgiCrtCkhatdrfetCt, de nem

III

drte el a kiizilssigi CrtCkhatdrt:

(szrtma)

(6rt6ke)

Egtszer{i eljdrds (Kbt. VI. fejezete) (az allbbi blokkban csak egy elj6r6stipustjel0ljtin meg)
!

hirdetmdnnyel indul6 tdrgyalilsndlkiili

I

hirdetmdnnyel indul6 t6rgyal6sos

!

k0zvetlen felhiv6ssal indul6 t6rgyalis n6lkiili

I

k0zvetlen felhivrissal indul6 t6rgyal6sos

III

(sz6ma)
(eneke)

n hirdetmeny ndlkiil indul6 t6rgyal6sos[Kbt. 252. $]

ur-..yuruL

Osszes
CpItCsi
beruhdztisaz egtszer[ieljdrdsban:

reJvL)/.uLv.L

tuv.uc

IIn

I u66

gzilma)

(6rtdke)

t".A I

Ill.l.2.2) A kdzbeszerz6sCPV k6dja szerinti bontds
Kdzdssigi eljdrds rend (KbL IV. fejezete)

I[

II

I (cpvk6d,rot6rsyszerinr) IIn

I III-

(sz6ma)

(drtdke)

(E rdszbdl a CPV fitdrg,,ak szdmdnak megfelelfien tobb sor haszndland6)
Osszesipltisi beruhdztis a k0z6ssigi eljdrdsrendben:

XXf

gzama)

(drt6ke)

OsszesCpttdsi beruhdzds o khzilssCgi eljdrdsrendben, amely elCrte vags meghalodta a kdzdssCgiirtikhotdrfelit,

IIn

Crte eI o kdzdssdgi CrtCkhatdrt:

de nem

gzama)

(6rtdke)

gzima)

(drt6ke)

Egtszerii eljdrds (Kbt. VI. fejezae)

lnf

(cpvk6d,rotargyszerint) nII

IIIII-I
------(E

rdszbdl a CPVfdtdrgtak szdmdnakmegfelelSentdbb sor haszndlandi)

OsszesCpftCsiberuhdzdsuz egtszer{ieljdrdsban:

Inn

(sz6ma)

(6rt6ke)

III.l.3) I4pft6sikoncesszi6
III.f 3.f ) Elj{r6s tipusa
KdzdssCgieljdrdsrend (Kbt IV.fejezete) (az alSbbi blokkban csak egy elj6rSstipustjeldljiin meg)
n hirdetmdny ndlkiili t6rgyal6sos
!

nhirdetmdnykdzzdtlteldvelindul6
tSrgyal6sos
--------(E

III

(sziima)

keretmeg6llapod6sos

!versenyp6rbeszdd

rdszbdl az egles eljdrdstlpusok szerint lefolytatott kozbeszerzdsekt1lfiiggdentdbb haszndland6)-------------

OsszesCpltdsikoncesszida kdzdssdgieljdrdsrendben:

III

(sz6ma)

Osszesipitisi koncesszif a kdzdssigi eljdrdsrendben, amely elCrte vagt meghaladta a kdzdssigi irtikhatdrfelCt,
irte el a kdzdssigi CrtCkhutdrt:

IIf

de nem

(satma)

Egyszerii eljdrds (Kbt. VI. fejezete) (az alflbbi blokkban csak egy elj6rdstipustjel0ljdn meg)
fl hirdetmdnnyel indul6 t6rgyal6s n6lkoli
!

hirdetmennyel indul6 t6rgyaldsos

!

kOzvetlenfelhiv6ssal indul6 targyal6sndlkiili

!

k6zvetlen felhiviissal indul6 tdrgyal6sos

I

hirdetmeny ndlkiil indul6 t6rgyal6sos[Kbt. 252. S)

XII

(sz6ma)
(6rt6ke)

Liil
3'=l-[

--------(E

rdszb6l az egles eljdrastipusok szerint lefolytatott k1zbeszerzdsektdl/iiggden tobb haszndland6)--------------

Osszesipftisi koncesszid az egtszer{i eljdrdsban:

If

f (sz6ma)

III

(sz6ma)

III.l.3.2) A kdzbeszerz6sCPV k6dja szerinti bontds
Kdzdssdgi eljdrdsrend (Kbt IV fejezete)

(cpv k6d,rotdrgy
szerint)

IIIIIIIX-I
------(E

rdszb6l a CPVf6tdrg,tak szdmdnak megfelel6en tdbb sor haszndland6)

Osszesipttdsi koncesszid a kAzdssCgieljdrdsrendben:

nII

(sz6ma)

Osszesdpitisi koncesszif a kdzdssCgieljdrdsrendben, amely eldrte vagt meghaladta a kdzdssigi drtikhatdrfelCt,
drte el a kilzilssdgi Crtdkhotdrt:

III

gzama)

nln

(szdma)

de nem

Egtszerii eljdrds (Kbt. VI. fejezete)

IIf

(cpvk6d,rorrirgy
szerint)

IIIII-I
------(E

rdszb6l a CPVfitdrg,,ak szdmdnakmegfelel6entdbb sor haszndland6)

Osszesip{tisi koncesszidaz egtszer[i etjdrdsban:

III

(sz6ma)

(6rt6ke)

III. 1.4) Szolg6ltat6s-megrendel6s
III.f .4.1) Eljdris tipusa
KdzdssCgieljdrdsrend (Kbt. IV. fejezete) (az alilbbi blokkban csak egy elj6r6stipustjeldljdn meg)

f] gyorsitotttri,rgyal6sos
gyorsitott meghiv6sos

I

f]hirdetm6nykdzzdtdtel|velindul6
tdrgyalSsos
!

hirdetm6ny n6lki.ili t6rgyal6sos

--------(E

!

keretmegdllapod6sos

I

versenyp6rbeszdd

trII

(sz6ma)

ltewpillyizat
g-a
atapjrn
2t/8.
a Kbt.
n
kdzbe:,szerzlsielj6r6s ndlkiil megk0ttitt
szerzodes

rdszbdl qz egles eljdrdstipusok szerint lefolytatott kozbeszerzdsekttil
figgden tbbb haszndland6)-------

Osszesszolgtiltatds-megrendelis a ki)ziissigi eljdrdsrendben:

IItl

$zhma)

Egtszerti eljdrds (Kbt. VI. fejezete) (az alfibbi blokkban csak egy elj6r6stipustjeldljtin meg)
!

hirdetmdnnyel indul6 t6rgyalSsndlkiili

I

hirdetm€nnyel indul6 t6rgyal6sos

fl kiizvetlen felhivrissal indul6 trirgyal6sndlkiili

IItr

(sziima)
(6rtdke)

G*}l

i

kozvetlen felhiv6ssal indul6 t6rgyal6sos

I

n hirdetmeny n6lkiil indul6 t6rgyal6sos[Kbt. 252. $]

--------(E

rdszbfil az eg/es eljdrdsttpusok szerint lefolytatott kozbeszerzdsektdl
fiiggden tObbhaszndland6)--------------

az egtszer[i eljdrdsban:
szotgtitnrds-megrendelcs
Osszes

If

I

(6rtdke)

(sziima)

ll[.l.4.2\ AkbzbeszerzlsCPV k6dja szerinti bontfs
KLzdssCgieljdrdsrend(Kbt. IV. feiezete)

(cPvk6d,rbtursy
szerint)

IIIIIIII-I
-------(E

rdszbfll a CPVf6tdrgtak szdmdnakmegfelelSentdbb sor haszndland6)

elidrdsrendben: III
a klzfussCgi
sTolgtiltatds-megrendelds
Osszes

(sz6ma)

Egtszer{i efidrds (Kbt. VI.feiezete)

(cpvk6d,rothrgy
szerint)

IIItrIIII-I
---------(E

III

(sz6ma)

rdszbdl a CPV fdtdrgak szdmdnakmegfelelflent6bb sor haszndland6)

Osszesszolg tiltatris-megrendelis az egltszer[i eli drds ban :

XII

(sz6ma)

ilL1.5) Szolgfltatfsi koncesszi6
IlI.l.5.1) Eljdris tfpusa
Egtszerti etjdrds (Kbt. Vl.fejezete) (azalilbbi blokkban csak egy eljdr6stipustjeltiljOn meg)
f] hirdetmdnnyel indul6 t6rgyal6sndlkiili
I

hirdetmdnnyel indul6 t6rgyal6sos

!

kiizvetlen felhiv6ssal indul6 t6rgyal6s n6lkiili

I

kozvetlen felhiv6ssal indul6 t6rgyal6sos

I

hirdetmdny ndlkiil indul6 t6rgyal6sos[Kbt. 252. S]

-----------(E

III

(szdma)
(6rtdke)

rdszbfll az eg)es eljdrdstlpusok szerint lefolytatott kozbeszerzdsekt6lfiiggdentobb hqszndlandd)--------------

szolgtiltatdsi koncesszidaz egtszer{i elidrdsbun:
Osszes

InI

(sz.lma)

(drt6ke)

III

(sz6ma)

(drtdke)

IIL1.5.2) A kdzbeszerz6sCPV k6dja szerinti bontds

Egtszerii eljdrds (Kbt. VI.feiezete)

IIIIIIII-I

(cPVk6d,f6targy
szerint)

E rdszbfil a CPV f1tdrgtak szdmdnakmegfelel6entdbb sor haszndland6)
Osszesszolgdltatdsi koncessziti az eg)szer{i eljdrdsban :

III

(szima)

(6rtdke)

(valamennyimez6becsak sz6mdrtdk
III.2 A tdrgyalisos elj6r6sok alapjin megval6sftottkilzbeszerz6sek0sszesit6se
irhat6, a szerz6ddsek6rtdkdt Ft-ban, arab szimmal kell kifejezni)
III.2.1) Arubeszerz6s
Kdzdssigi eljdrdsrend (Kbt. I V.fejezete)

J nq . S e ) a )
Z nq. Se) b)

Z rzs.S e )a )
! rzs.Se) b)

Z rzs.S@) a)
fl rzs.Sg) b)

n rzs.$(t)

Z rzs.Se) c)

fl rzs.$(4)c/

Zr zs.S@) d)

III

Gz6ma)

(6rtdke)

(E rdszbdl a tdrgtaldsos eljdrasok tlpusainak megfelelSen tdbb haszndland6, -----minden egtes tlpusndl csak egt hivatkozdst ieloljon meg)

lsszestdrgtohisos drubeszerzisa kdzassdgieljdrdsrendben:

I[lI

(drteke)

(szima)

Egtszer{i eljdrds (Kbt VI.fejezete)

lzsz. $(r)a/ ! tzs.Se) b) n tzs.$(a)c)
Z z s z . $ ( l ) b ) E 1 2 5S.@ ) " ) J r z s . S @ ) d )
Zzsz.$(l) c) a r2s.$(4)r)

In[

(sz6ma)

(6rtdke)

(E rdszb1l a tdrgtalasos eljdrdsok tlpusainak megfelelSentobb haszndland6,-------minden egtes t[pusndl csak egt hittatkozdst ieloljon meg)

Osszes
tdrgyaldsosdrubeszerzcsaz egtszerii eljdrdsban:

III

(drt€ke)

(szima)

lll.2.2') Epit6si beruh6zf s/6pit6sikoncesszi6
Kdzdssigi eljdrdsrend (Kbt. IV. fejezete)

Jnq.Se)a)

Etzs.$(t)

!tzs.SQ)c)

J Dq.Se) b)
I nq. s Q)c)

n tzs.Se) a)
Z r2s.s Q)b)

n tzs.$(3)a/
Z rzs.$(3)6)

[1t:s.$(z)

fII(sziima)
(drtdke)

. (E rdszbdl a tdrgtaldsos eljdrdsok tipusainak megfelelfientdbb haszndland6,-------minden egtes t[pusndl csak egt hivatkozdst iel1ljon meg)
Osszestdrgtokisos Cpttdsi beruhdztis/ipftCsi koncesszif a kdzilssCgi elidrdsrendben:

III

(sz6ma)

Egszer{i eljdrds (Kbt. VI. fejezete)

(6rtdke)

J z s z . $( l ) a /
1 z s z . $( l ) 6 /
Zz s z . $ ( r )c )

n r25.Se) b)
I tzs.$(3)a/
E rzs.$(3)r/

(szrima)

III
(6rt€ke)

- (E rdszbdl a tdrgtaldsos eljdrdsok tlpusainak megfelel6entobb haszndland6,-------minden egtes tipusndl csak egt hivatkozdst ieloljon meg)
dsszes tdrgtaldsos ipftisi beruhdzds/Cpltdsi koncesszid az egtszerii etjdrdsban:

III

(sztma)

(6rt6ke)

III.2.3) Szolg6ltatds/szolgfltatisi koncesszi6
KDzdssCgieljdrdsrend (Kbt. IV. fejezete)

J nq. $ (2)a)

3 nq. $ (2)b)

Z nq.$(2)d)
! rzs.$(2)a)
[l tzs.$(2)c)
Ans. $(3)b)

n
[]
n
n

(sz6ma)

II!

rzs.$(r)
rzs.Se) b)
ns-$(3)a)
rzs.$(s)

(6rt6ke)

-- (E rdszb1l a tdrgtaldsos eljdrdsok t[pusainak megfelel6entobb haszndland6,---------minden egtes tipusndl csak egt hivatkozdstielaljan meg)
Osszestdrgtaldsos szolgriltatds/szolgtiltatdsi koncessziti a kdzdssCgieljdrdsrendben:
LlLlLl

(sz6ma)

(6rtdke)

Egtszer{i eljdrds (Kbt. VI. fejezete)

J z s z . $ ( r )a /
Zzsz. $ (l) 6)
J z s z . $( l ) c )
lzsz. $ (l) d)
J z s z . $( l ) e )

l zsz. $ (l ) d )
n tzs.Se) b)
E tzs. $(3 )a )
J rzs.$(3)b)
E tzs.$ (s)

If

I (sz6ma)

(6rteke)

(E rdszbdl a tdrgtaldsos eljdrdsok tipusainak megfelel6enfibb haszndland6,------minden egtes t[pusndl csak eg't hivatkozdstieloljon meg)
Osszestdrgtaltkos szolgtiltatds/szolgdlloldsi koncesszif a nemzeti elidrdsrendben:

III

Gzama)

(6rtdke)

SZAKASZ: TOVABBI INFORMACT6T
kiizdss6gi6rt6khatirokat el6r6 vagy
Iv.l) A WTO Kozbeszerz6siMegfllapodis (GPA) hatilya al6 nem tartoz',a
irhat6, a szerz6ddsek€rtdket Ft-ban" arab
azt meghalad6 6rt6kii k;zbeszerihsek (valamennyi merObecsak szim 6rt6k
sziimokkal kell kifejezni)

t

sz6ma:
kozbeszerzdsek

trI

6rtdke:
kozbeszerz6sek

88 175564nett6HUF

IV.2) A k$zpontositottkizbeszerz6si eljdr6sban beszerzett {ruk/szolgiltatisok
szerz6d6sek6rt6ke (arab szimokkal, Ft-ban kifejezve): 8 215 080 nett6 HUF
6rt6ket Ft-ban, arab
lv.3) Elektronikus irlejt6s alkalmazdsa (valamennyi mez6be csak sz6m 6rtdk irhat6, a szerz6d6sek
sz6mokkal kell kifej emi)
ktizbeszerz6seksz6ma:
kdzbeszerz6sekdrtdke:
aszerzbddsekdrtdkdt
lV.4) Dinamikus beszerz6si rendszer alkalmazfsa (valamennyi mez6becsak sz6m 6rtdk irhat6,
Ft-ban. arab szimokkal kell kifejemi)

sziima:
kdzbeszerz6sek

Inn

6rt6k irhat6, a szerz6d6sek
IV.5) K6rnyezetv6delmi szempontok (z6ld kiizbes zerz6s)(valamennyi mezdbe csak sz6m
kifejemi)
kell
drtdkdt Ft-ban, arab sz6mokkal
N.5.1) A Kbt. 53. $-a (7) bekezd6s6nekalkalmazdsa
kdzbeszerzdseksz6ma:

trIt

k6zbeszerz6sekdrt6ke:

88 175564nett6HUF

IV.5.2) A Kbt. 57. $-a (4) bekezd6sc) pontj6nak alkalmazisa

t

szima:
kdzbeszerzdsek

ltr

kdzbeszerzdsek6rt6ke:

88 175 564 nett6 HUF

IV.5.3) A Kbt. 58. $-a (5) bekezd6s6nekalkalmaz6sa
kdzbeszerzdseksz6ma:
kiizbeszerzdsek6rt6ke:
IV.5.4) A Kbt. 67. $-a (2) bekezd6sf) pontj{nak alkalmazdsa
k0zbeszerz6seksz6ma:
ktizbeszerz6sek6rt6ke:
IV.5.5) A Kbt. 68. $-a (5) bekezd6sdnekalkalmaz6sa

t

sz6ma:
kdzbeszerzdsek

trl

kdzbeszerz6sek6rt6ke:

88 175 564 nett6 HUF

nl
1
d+r-r

IV.5.6) Zild kiizbeszerz€sek dsszesen

szima:
kdzbeszerzdsek

trIn

a szerz6d6sek6rtdk6t Ft-ban,
IV.6) Szoci6lis szempontok figyelembe v6tele (valamennyi mez6be csak sz6m drt6k irhat6,
arab sz6mokkal kell kifejezni)

v6telre
IV.6.l) A szoci6lisszempont a miiszaki leir6s (Kbt. 5S. $-a) meghatiroz6sa sorin keriilt figyelembe
t

kozbeszerzdseksz6ma:

II

k0zbeszerzdsek6rtdke:

88 175 564 nett6 HUF

keriilt figyelembe
IV.6.2) A szocirilisszempont az alkalmassfgi felt6telek (Kbt. 66. 6s 67. $) meghat6rozisa sorin
v6telre
t

kdzbeszerz6seksz6ma:

!I

k0zbeszerzdsek6rtdke:

88 175 564 nett6 HUF

figyelembe v6telre
IV.6.3) A szocirlis szempont a bir6lati szempontok (Kbt. 57. $-a) meghatirozfsa sor6n keriilt
kozbeszerzdsekszima:
kdzbeszerzdsekdrtdke:
sordn keriilt
IV.6.4) A szoci6lisszempont a szerz6d6sesfeltdtelek [Kbt. 53. $-dnak (7) bekezd6selmeghatirozfsa
figyelembe v6telre

IV.6.5) V6dett foglalkoztat6k sz6m6ra fenntartott ktizbeszerz6sek(Kbt. 17lA. S)
kozbeszerzdseksziima:

III

pontokl dsszesen
IV.6.6) Szoci6lisszempontok figyelembev6teldvelmegval6sitott eljirisok tIV.6.lFIV.6.5)

(valamennyi mez6be csak sz6m
IV.7) EU alapokb6l finanszirozott/EU-s projektekkel kapcsolatos kiizbeszerz6sek
kifejemi)
kell
drt6k irhat6, Jszerz6ddsek 6rt6k6t Ft-ban, arab sz6mokkal
kdzbeszerz6seksz6ma:
k6zbeszerz€sek6rt6ke:

T.,1"I

IV.S) A mikro-, kis- 6s kdz6pvdllalkoz6sok6ltal megnyert kdzbeszerz6seka Kbt. 70. $-6nak (2) bekezd6s6vel
osszefiigg€sben(valamennyi mez6be csak sz6m drtdk irhat6, a szerz6d6sekdrtdkdt Ft-ban, arab sz6mokkal kell kifejezni)
kozbeszerzdseksz6ma:

[]f

t

kiizbeszerzdsek6rtdke:

88 175 564 nett6 HUF

IV.9) A mikro-, kis- 6s kOz6pvfllalkoz6sok szhmhra fenntartott kdzbeszerz6sek(Kbt. 253. S) (valamennyi mez6be
csak sz6m 6rt6k irhat6, a szerz6d6sekdrtdkdt Ft-ban, arab sz6mokkal kell kifejezni)

kdzbeszerz6sek
szima:

nII

kdzbeszerz6sek6rtdke:

oAruun,Iltrf,/f
FELADAsAxTx
N.lo) AzosszEcnzos

I/II
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