
I t . melldklet a 92/201 l. (XIL 30.) NFM rendelethez

Az 6ves statisztikai iisszegez6s

STATISZTIKAI OSSZEGEZES AZ EVES K1ZBESZERZESEKROL A KLASSZIKUS
AJANLATKEROK V ONATKOZASABAN

I. SZAKASZ: A.IANLATKERo

l.l) Az,q..IANI-A.rKEn6 Nnvn ns civru

1.2) Az,q,.lANlnrrnno riPus,t

II. SZAKASZ:
ADATOK

AZ AJANLATKER6 ToznnSZERZESEIdE VONATKoZo ArrnrANos

II.1) Az uni6s 6rt6khatdrokat el6r6 vagy meghalad6 6rt6kii kdzbeszer!6sek (a Kbt. XII'-XII. fejezete)

(valamennyi mez6be csak sz6m 6fi6k irhat6, a szerzoddsek 6fi6kdt Ft-ban, arab sz6tnmal kell kifejezni)

Szama: 1

llivatalos n6v:
T6rs6si Hul laddk-Gazd6lkod6si Kft.

V6ros/KOzsdg:
Nyiregyh6za

Telefon:
421594-s03

Kapcsolattartdsi pont(ok) :

Pusk6snd dr. Zorgel Eniko
Cimzelt: Petr6 A

Fax 421594-50E-rnail:
kozbeszerzes@thgkft .hu

Inte rnetcim ( ek) (adott es et b en)

Az ajdnlatkdr6 6ltal6nos clme (UM) :

A felhaszn6l6i oldal cime (UM):

K0zjogi szervezetKozponti szintri fl

[Kbt.6. $ (l) bekezdds g) Pont]Regiondlis/helyiszintri n



163000000 Ft

II.2) A nemzeti 6rt6khatf rokat el6r6 vagy meghalad6 6rt6kti k0zbeszerz6sek (a Kbt. Harmadik r6sze)
(valamennyi mez6be csak sz6m 6rtdk fthat6, a szerz6ddsek drtdkdt Ft-ban, arab sz6mmal kell hifejezni)

Szama:4

Erldke: 48544360Ft

III. SZAKA SZ: AZ AJANLATKERo KOZBES ZERZESEIRE VONA TKOZ,O RES ZLETES
ADATOK

III.1) A kizbeszerzfsek iisszesft6se, kiv6ve a IV.l)-IV.2). 6s IV,4). pontokban f rt k0zbeszerz6seket
(valamennyi mez6be csak szdm 6rt6k irhat6, a szerz6d6sek drt6kdt Ft-ban, arab szdmmat kell kifejezni)

III.1,1) Arubeszerz6s

ilL1.1.1) Elj6r6s tipusa

Unids eljdrdsrend (KbL Mdsodik Rdsze) (az aldbbi blokkban csak egy eljdr6stipust jeldlj0n meg)

! nyilt ! hirdetmdny n6lktili t6rgyal6sos

f meghiv6sos I gyorsitott t6rgyal6sos tt'?"]u.,

! gyorsitott meghiv6sos f keretmeg6llapod6sos

! hirdetmdnykdzzdtltellvel indul6 ! versenyp6rbeszed
t6rgyal6sos

--------(E rdszbcil az eg/es ef drdstipusok szerint lefolytatott kdzbeszerzdsektcil filggden tobb haszndland1)-----

0 s szes tir u b es zerzCs sz u n id s e lj dr tis r e n db e n : (sz6ma) (6rt6l<e)

Nemzeti eljdrdsrend (Kbt. Harmadik rdsze) (azalilbbi blokkban csak egy elj6r6stipust jeloljdn meg)

! n fUt. 123. $-a szerinti, szabadon kialakitott elj6r6s 
1 israma;

! n fUt. Mdsodik Rdszdben meghalhrozott szab6lyok szerinti eljhrils az

al6bbiak szerint: ' 6943400 Ft. (dfidke)

I Nyitt

! Meghivdsos

I Gyorsitott meghiv6sos

! V..r.nyp6rbesz6d

I Ul.O.t.e ny k)zzdIlteldve I i ndu t6 t6rgyal 6s os

I Gyorsitott t6rgyal6sos

tsz -.. , ,lll Hirdetmeny ndlkilli tArgyalasos

! Keretmeg6llapod6sos, az eljdrds elso r6szdben nyilt

! Keretmeg6llapod6sos, az eljards els6 rdsz6ben meghiv6sos

! Keretmegdllapod6sos, az eljhrts els6 rdszeben hirdetm6nnyel indul6



t6rgyaliisos

! Keretmegdllapod6sos, az elj6rds els6 rdszdben hirdetm6ny nelkUli
tiirgyal6sos

I rUt. 1221A. S szerinti eljdr6s

-----*---(E rdszbdl az eg)es eljdrdstlpusok szerint lefolytatott kdzbeszerzdsektdlfi]ggcien tobb haszndland6)----

0 s s zes ti r u b e s zer zds a n e mzeli elj dr tis r en db en : 1 lszama; 6943400 Ft (efieke)

ilI.1.1.2) A kOzbeszerz6s CPV k6dja szerinti bont6s

Uni6s eljdrdsrend (Kbt. Mrisodik Rdsze)

(CPV k6d, fottrgy szerint) (sz6ma)

-------(E rdszbcjl a CPV fcitdrgyak szdmdnak megfelelden tobb sor haszndland6)

dsszes drubeszerzds az unids eljdrtisrenclben: (sz6ma)

Nemzeti eljdrdsrend (Kbt. Harmadik rdsze)

3435 0000-5 t.tu k6d, f6t6rgy szerint) 1 lszamay 6s43400 Ft (drt6ke)

---------(E rdszbdl a CPV fdtdrg,,ak szdmdnak megfeLelcien tobb sor haszndland6)

1
dsszes drubeszerzds a nemzeti eljdrdsrendben: I (szdma) 6943400 Ft. (6ftdke)

III.1.2) Epit6si beruhfzfs

III.1.2.1) Eljdr6s tipusa

Unids eljdrdsrend (Kbt. Mttsodik Rdsze) (az al6bbi blokkban csak egy eljdr6stipust jelolj0n meg)

! nyilt ! hirdetmdny n6lkiili t6rgyal6sos
(szdma)

! meghiv6sos I gyorsitott t6rgyal6sos

! gyorsitott meghiv6sos ! keretmeg6llapod6sos (dttdke)

E hirdetmdny k)zzetltelevel indul6 ! versenyp6rbeszdd
t6rgyal6sos

--------(E rdszbcil az egles eljdrdstfpusok szerint lefolytatott kozbeszerzdsektdl filgg1en tobb haszndland6)---

Osszes dpitdsi berulttiztis az unids eljdrdsrendben: (sz6ma) (erteke)

Nemzeti eljdrdsrend (Kbt, Harmadik rdsze) (az alilbbi blokkban csak egy elj6r6stipust jel0ljOn meg)
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! a I(Ut. 123. $-a szerinti, szabadon kialakitott elj6r6s

! n f<Ut. M6sodik Rdszdben meghatarozott szabrilyok szerinti eljtrfs az

al6bbiak szerint:

! uynt

! Meghiv6sos

! Gyorsitott meghiv6sos

I V.rr.nyp6rbeszdd

! Hird.t. e ny kd zzdtlteld ve I indul 6 t6r gyal6s o s

! Gyorsitott t6rgyal6sos

I Hird.t.eny ndlki-ili t6rgyal6sos

I Keretmeg6llapod6sos, az elj6rits elso rdszdben nyilt

I Keretmeg6llapoddsos, az e\jdrds els6 rdszeben meghiv6sos

I feretmeg6llapod6sos, az eljdrils els6 rdsz6ben hirdetm6nnyel indul6
t6rgyal6sos

! Keretmegdllapod6sos, az eljdr6s els6 rdszdben hirdetmdny ndlkUli
t6rgyal6sos

! fUt. 1221A. S szerinti elj6r6s

(sz6ma)

(dfi6ke)

----------(E rdszbdl az egtesefdrdsl[pusok szerint lefolytatott kozbeszerzdsektdl filggden tobb hqszndland6)---

dsszes dpitdsi beruhdztis u nemzeti eljdrtisrendben: (szdma) (6rtdke)

lll.l.2.2) A kdzbeszerz6s CPV k6dja szerinti bont6s

Uni6s eljdrdsrend (KbL Mtisodik Rdsze)

- (CPV k6d, f6t6rgy szerint)

--------(E rdszbcil a CPV f1tdrgltak szdmdnak megfelel5en tdbb sor haszndland6)

dsszes dpltdsi beruhdzds az unids eljdrdsrendben:

Nemzeti eljdrdsrend (Kbt. Hamadik rdsze)

- (CPV k6d, f6tdrgy szerint) (sz6ma) (6rt6ke)

----------(E rdszbdl a CPV fdtdrgtqk szdmdnqk megfelel1en tobb sor haszndlandd)

Osszes dpitdsi beruhtiztis a nemzeli eljrirtisrendben: (sz6ma) (dftdke)



III.1.3) Epit6si koncesszi6

III.1.3.1) Elj{rds tipusa

Unids eljdrdsrend (lftt, XIIL fejezete) (azalabbi blok:kban csak egy elj6r6stipust jel6ljdn meg)

! nyilt

! meghiv6sos

! hirdetmdny l<lzzdtdtellvel indul6
t6rgyal6sos

n hirdetmeny ndlkuli t6rgyalisos

! keretmeg6llapodrisos

f versenyp6rbeszdd

(szama)

(drtdke)

Osszes ipitisi koncesszif az unitis eljdrdsrenclben: (sz6ma) (drtdke)

Nemzeti eljtirdsrend (Kbt. Harmadik rdsze) (az al|bbi blokkban csak egy elj6r6stipust jelciljdn rneg)

! n r<ut. 123. g-a szerinti, szabadon kialakitott elj6r6s 
(sz6ma)

! a fUt. M6sodik R6sz6ben meghat6rozott szab6lyok szerinti eljdrds az (a*6tze\
aldbbiak szerint: \vr !vr\v'l

I Nyitt

I Meghivdsos

! Vrrt"nypdrbesz6d

! HitOrt*e ny kO zzdt6tel6ve I indul6 t6rgyal6s o s

! Uird.t-eny ndlkiili t6rgyal6sos

! Keretmeg6llapod6sos, azeljdrds elso rdsz6ben nyilt

I Keretmeg6llapoddsos, az elj6r 6s els6 reszeben me gh iv6sos

! Keretmegdl lapod6sos, az elj6r 6s elso rdsz6ben hirdetmdnnyel indu I 6

tdrgyal6sos

! Keretmeg6llapodSsos, az eljdrds e1s6 rdszdben hirdetmdny ndlkuli t6rgyal6sos

! r<Ut, 1221A. $ szerinti elj6r6s

,A L^".-;1^-)Al

Osszes dptldsi koncesszid a nemzeli eljdrdsrendben: (szfima) (dt16ke)

III.l.3.2) A kdzbeszerz6s CPV k6dja szerinti bont6s

Uni6s eljdrdsrend (Kbt. XlL fejezete)



- (CPV k6d, f6targy szerint) (sz6ma) (6rt6ke)

----------(E rdszbdl a CPV,fdtdrgtak szdmdnak megfblelcien tObb sor haszndland1)

Osszes dp{tdsi koncesszif az unids eljdrdsrendben: (sz6ma) (drtdke)

Nemzeti elidrdsrend (lftt. Harmudik rdsze) (az al6bbi blokkban csak egy elj6r6stipust jelolj0n meg)

I a fUl 123. $-a szerinti, szabadon kialakitott eli6rds 3 (szdma)

41600960 Ft (6rtdl<e)! n fUt. M6sodik R6szdben meghat6rozott szab6lyok szerinti eljirts az
al6bbiak szerint:

I Nyitt

! Meghiv6sos

I Gyorsitott meghivdsos

I V..t.oyp6rbeszdd

! Hi.d.t.e ny kdzzelltel6v el i ndul 6 t6rgy a [ 6s o s

Nemzeti eljdrdsrend (I(bt. Harmatlik rdsxe)

- (CPV k6d, f6t6rgy szerint) (szdma) (drrdke)

----------(E rdszbdl a CPV f6tdrgtak szdmdnak megfelelcien tobb sor haszndland6)

Osszes dp{tdsi koncessziti s nemzeti eljdrdsrendben: (szdma) (drtdke)

III.1.4) Szol96ltatds megrendel6s

III. 1.4.1) Elj6 rds tipusa

Unids elidrdsrend (Kbl. Mtisodik Risze) (az aldbbi blokkban csak egy elj6rastipust jeldljon meg)

I nyilt ! gyorsitott trirgyal6sos 1

Ll megnrvasos ! keretmegdllapodasos r (sz6ma)

! gyorsitott meghiv6sos ! versenyparbesz6d 163000000 Ft(6rtdke)

! hirdetmdny kdzzdtdtelevel indul6 f, tervpilIylzat
t6rgyal6sos ! a Kbt. 19. g (3) bekezdese arapjfn
! hirdetmdny ndlkiili t6rgyal6sos kOzbeszerzdsi elj6r6s ndlkiil megkSititt

szerzrid6s

--------(E rdszbdl az eg/es eljdrdstipusok szerint lefolytarcn kozbeszerzdsektrit fiiggden tobb h.aszndlanct6)----

Osszes szolgtiltatds megrendelds az unids eljdrtisrendben: 1 lszama; 163000000(6rtdke)



! Gyorsitott t6rgyal6sos

f Hirdet.eny ndlktili t6rgyal6sos

! Keretmeg6llapodiisos, az eljirrds elso rdszdben nyilt

I Keretmegiillapod6sos, az eljdrts els6 rdszdben meghivdsos

! Keretmegdllapod6sos, az eljdris els6 rdszdben hirdetm6nnyel indul6
t6rgyal6sos

! Keretmeg6llapod6sos, az eljdrhs elso r6sz6ben hirdetm6ny ndlktili t6rgyal6sos

lJ l ervparyazarl euaras

! r<Ut. l22lA. S szerinti etj6r6s

-------------(E rdszbdl qz egyes eli drdstfpusok szerint lefolytqtott kozbeszerzdsektdt fiiggcien tobb haszndland6)-------

-,
Osszes szolgtiltattts megrentlelds a nemzeti eljdrdsrendben: 5 gzdma) 41600960 Ft (6rter<e.,r

III.f .5.f) Eljf r6s tipusa

Nemzeti elidrdsrend (Kbt. Harmadik rdsze) (az aIilbbi blokkban csak egy elj6r6stipust jeloljdn meg)

lll.l.4.2) A kdzbeszerz6s CPV k6dja szerinti bontds

Unids eljdrdsrend (Kbt. XII. fejezete)

-------(E rdszb1l a CPV fdtdrgtak szdmdnak megfelelcien tobb sor haszndland6)

lsszes szolgdltalds megrendel*s az unids eljdrdsrendben: 1 lszama; 163000000 Ft (drt6ke)

905 14003-3 (ctu k6d, f6t6rgy szerint) I lszama; 163000000 Ft (drtdkel

Nemzeli eljdrdsrend (Kbt. Hnrmadik risze)

60100000-9

80500000-9

797 13000-5

I lszama; 1 I 880 ooo Ft (drr6ke)

1 Graru) t733oooo Ft (6ft6ke)

1 lszama; t23s0s6oFt (dft6ke)
----------(E rdszbdl a CPV f1tdrgyak szdmdnqk megfelelc)en tobb sor haszndland6)

lsszes szolgdlrauis megrenclelds a nemzeti eljdrdsrendben: 3 lszama;41600960 Ft(dr16ke)

ilI.1.5) Szolgdltatdsi koncesszi6

L__.J A Kbt. 123. $-a szerinti, szabadon kialakitott eli6r6s
(szttma)
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! e fUt. M6sodik R6sz6ben meghat6rozott szabdlyok szerinti elj(r6s az (dftdke)

al6bbiak szerint:

I Nyitt

! Meghivdsos

! Gyorsitott meghiviisos

! V..r"nyp6rbesz6d

! HirO.tr e ny kdzzdtetel6v e I indu16 tdrgyal6sos

! Gyorsitott tilrgyaldsos

lJ Hirdetmdny ndlkUli t6rgyaliisos

! Keretmeg6llapod6sos, az eljilrds els6 rdszdben nyilt

! Keretmeg6llapod6sos, az eljhrds els6 r6sz6ben meghlv6sos

! Keretmeg6llapod6sos, az eljdrils els6 r6szdben hirdetmdnnyel indul6
t6rgyal6sos

! Keretmeg6llapod6sos, az eljdrds els6 r6sz6ben hirdetmdny ndlkiili t6rgyal6sos

! r<Ut. l22lA.5 szerinti elj6r6s

------------(E rdszb6l az eg)es eljdrdstfpusok szerint lefolytatott kozbeszerzdsekt6l filgg1en tobb haszndland6)----

Osszes szolgtillatdsi koncesszid a nemzeti eljdrdsrenclben: (sz6ma) (drt6ke)

IfI.2.l) Arubeszerz6s

Unids eljrirdsrend (lftL Mtisodik Rdsze)

tr ss. $ (z) a, I q+. $ (z) u, le+. 51+1 a) zs+. 5 @) a)

n ss. s (z) a) n s+. s (z) c) lsq. s @) t)

! q+. $ (z) a) n q+. $ (z) a, n q+, $ (+) 
",

(sz6ma)

(dfi6ke)

III.1.5.2) A kOzbeszerz6s CPV h6dja szerinti bontfs

Nemzeti eljdrdsrend (lftt. Hnrmadik rdsze)

- (CPV k6d, f6t6rgy szerint)

-------(E rdszbdl a CPV f1tdrgyak szdmdnak megfelelSen tobb sor haszndlandd)

Osszes szolgrittaldsi koncesszid a nemzeti eljdrdsrendben:

III.2 A tfrgyalfsos elj6rdsok alapj6n megval6sitott kiizbeszerz6sek tisszesit6se (valamennyi mezobe csak sz6m
drldk irhat6, a szerz6d6sek 6rt6kdt Ft-ban, arab szfimmal kell kifejezni)

---- (E rdszbdl a tdrgtaldsos eljdrdsok ttpusainak megfelelcien tobb hqszniiland|, --------
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minden egtes tfpusndl csak egt hivatkozdst ieloljon meg)

dsszes ldrgy aldsos drub eszerzds az unids elidtds rendb en : (sz6ma) (drtdke)

Nemzeti eljdrdsrend (Kbt. Harmadik rdsze)

E as. $ (z) a/ Js+. $ (2) b, tr s+. S (:) u,

tr sq, $ (z)r, I s+. $ (z)c) ! ttt.5 i:)
I aq. S (z) c) I s+. $ (z) a/ I tz:. $

I q+. $ (z) a) n s+. $ (:) a, I tzz. S Q) a)

(E rdszb1l a tdrgyaldsos eljdrdsok tipusainak megfelel1en tdbb haszndlctnd6, ---------------

Jtzz.SOb)
Z tzz. $ (7) c)

(szdma)

(dfidke)

Nenrzeti eljdrlisrend (I(bt. Harmadik rdsze)

nss,$(z)a, ns+.$(z)c) nq+.$(+)c/ lrzz.$(7)b) (sz6ma)

I ss. $ (z) a/ n s+. $ (z) o) Asq. S g) a) | nz. $ (7) ") (6rt6ke)

n s+. $ (z) a) lg+.5 g) a) I 123. $

I s+. $ (z) u, Zsq. S @) u) Z tzz. $ (7) a)

(E r,szbrll a tdrgtaldsos eljdrdsok t{pusainak megfelelSen ftbb haszndland6, --------------

minden egtes t[pusndl csak egt hivatkozttst jeloli6n meg)

4sszes ldrgyaldsos drubeszends a nemzeti elidrdsrendben: (szdma) (drt6ke)

lll.z.2) Epit6si beruhf z6sl6pit6si koncesszi6

[Ini6s eljdreisrend (Kbt. Mdsodik Rdsze)

n ss. $ (z) a) tr s+, $ (z) u, tr s+. $ (:) u,

nss.$(z)a) ls+.$(2)c) E ttt.S(:)

n ss. $ (z) c, zs+. s (2) d,

n s+, $ (z) a) E s+, S (:) a)

(E rdszb6l a tdrg,taldsos etjdrdsok ttpusainak megfelelcien tdbb hQsznaland6, --------

minden egtes tlpusndl csak egt hivatkozdst ielolidn meg)

Osszes tdrgyaltisos dpttisi b eruhdzds/dp{tdsi koncesszid az uni6s eli drds rendben :

minden egtes tlpusndl csak egt hivatkozdst iel6lion meg)



l0

dsszes lrirgyaldsos dptldsi beruhdztis/dp[tdsi koncesszitj uz egyszerii eljdrdsban:

IV. SZAKASZ: TOVABBI INFORMACIOK

IV.1) A WTO Kiizbeszerz6si Meg6llapodds (GPA) hat6lya a16 nem tartoz6, az uni6s 6rt6khatdrokat el6r6
vagy azt meghalad6 6rt6kii kiizbeszerz6sek (valamennyi mez\be csak sz6m 6r'tdl< frhat6, a szerz6ddsek drtdl(61
Ft-ban,, arab sz6mokkal kell kifejezni)

kOzbeszerzdsek sz6ma:

III.2.3) Szolgfltatflslszolgriltatdsi honcesszi6

Unids eljdrdsrend (Kbt, Mtisodik Rdsze)

I aq. $ (z) a, n q+. $ (z) u) ! o+. g 1:; a;

I as. $ (z) a, Zsq. $ e) c) n s+. S (s)

tr es. S (z)4, E s+. $ (z)a,

!r+.giz;a; Is+ S(:)a,

(szima)

(6ftdke)

(E rdszbdl a tdrgyaldsos eljdrdsok tipusainak megfelel6en tobb haszndland6, -

minden egtes ttpusndl csak egt hivatkozdst jelAljOn nteg)

dsszes ttlrgyaldsos szolgtiltatds/szolgtiltalttsi koncessziti sz unids eljtirdsrendben:

(sz|ma) (6rt6ke)

Nemzeti eljdrdsrend (lftt. Harmadik rdsze)

Irs.$(z)c/ ns+.$(z)u/ ns+.$(:)r, 8nz.g(7)b) 1,
I ss. 55 (z) a, I s+. $ (z) c, I s+. s (s) Z rzz.$ (7) c/ 'L \szama)

E ss, $ (z) o, ! o+. g iz; a; I nt. $ 2e720e60 Ft (6rtdke)

! e+. g 1z; ay I e+. 5 1:; a; I tzz. $ (i) a)

' (E rdszbdl a tdrgtaldsos eljdrdsok t[pusainak megfelel1en titbb haszndland6, ------------

minden egtes tipusndl csak egt hivatkozdst jel6ljon meg)

Osszes trirgyilrisos szolgriltattis/sxolgtiltattisi koncessziri a nemzeti eljcircisrentlben:

aL (sz6ma) 29720960 Ft (dfi6ke)
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kdzbeszerzdsek drtdke:

IV'2) A kdzpontositott k0zbeszerz6si elj6r6sban beszerzett 6ruklszolgfrltat6sok

szerzciddsek drtdke (arab sz6mokkal, Ft-ban kifei ezve); f 46482259 pt.

IV.3) Elektronikus 6rlejt6s alkalmazfsa (valamennyi mez6be csak szAm 6rtdk irhat6, a szerzoddsek dfidkdt Ft-
ban, arab szfmokkal kell kifejezni)

kOzbeszerzdsek sz6ma:

kdzbeszerzdsek drtdl<e:

IV.4) Dinamikus beszerz6si rendszer alkalmazfsa (valamennyi mez6be csak sz6m ert6k
6r-tdkdt Ft-ban, arab sz6mokkal kell kifejezni)

kdzbeszerzdsek sz6ma:

kozbeszerzdsek 6ft6ke:

irhat6, a szelz6d6sek

IV.5) Kiirnyezetv6delmi szempontok (ztild kdzbeszerzls) (valamennyi mezobe csak sz6m 6r16k irhat6, a
szerzod6sek dftdkdt Ft-ban, arab sz6mokkal kell kifeiezni)

N.5'f ) Az eljdrdsban k0rnyezetvddelmi szempontok keriiltek meghatdroz6sra szerz6ddses feltdtelkdnt

k0zbeszerz6sek sz6ma:

kOzbeszerzdsek 6r16ke:

IV.5.2) Az eljdr6sban kOrnyezetv6delmi szempontok kerUltek meghatdroz6sra bfr6lati
16szszempontk6nt/alszempontkdnt

kcizbeszerzdsek sz6ma:

kdzbeszerzesek 6ft6ke:

IV.5.3) Az elj6r6sban kcirnyezetvedelmi szempontok keriiltek meghatlrozdsra a muszaki leir6s rdszek6nt

kcizbeszerzdsek sz6ma:

kd zb e szer ze sek 6rt6ke :

IV.5.4) Az eli6r6sban kdrnyezetvddelmi szempontok keriiltek meghathrozdsra az alkalmass6gi feltdtelek kordben
kdrnyezetvddelmi intdzkeddsek alkalmazhsdnak eloir6s6val (dpftdsi beruhdzds es szolgdltat6s megrendelds esetdn)

kdzbeszerz5sek sz6ma:

kozbeszerzdsek drt6ke:

ry.5.5) Az eljdr6sban kdrnyezetvddelmi szempontok keriiltek meghatlrozilsra az alkalmass6gi feltetelek koreben
kornyezetv6delmi vezetdsi rendszereknek val6 megfelelds igazol6sdval

kozbeszerz6sek sz6ma:

kozbeszelzdsek drtdke:
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IV.5.6) Ztild kdzbeszerz6sek

kdzbeszerzdsek szdma:

kOzbeszerzdsek dfidke:

IIV.5. 1)-IV.5.5) pontok] iisszesen

IV.6) Szocidlis szempontok figyelembe v6tele (valamennyi mez6be csak sz6m drtdk irhat6, a szerz6desek
dftdkdt Ft-ban, arab sz6mokkal kell kifeiezni)

IV.6.1) Az elj6r6sban szocidlis szempontok kertiltek meghalilrozdsra szerz6d6ses feltdtelk6nt

kOzbeszerzdsek sz6ma:

kcizbeszerz6sek 6rt6ke:

[V.6.2) Az eli6rdsban szoci6lis szempontok keriiltek meghatilrozhsra birdlati r6szszempontkdnt/alszempontl<dnt

kozbeszerzdsek sz6ma:

kOzbeszerzesek 6rtdke:

IV.6.3) Az eljtrisban szocidlis szempontok keriiltek meghat6rozdsra a mriszaki leir6s reszekent

k0zbeszerz6sek sz6ma:

kcizbeszerz6sek 6rtdke:

IV.6.4) Az elj6r6sban szoci6lis szempontok kertiltek meghatirozdsra alkalmass6gi feltdtelkdnt

kdzbeszerzdsek szdma:

k0zbeszerz6sek drt6ke:

IV. 6. 5) Az elj 6r6sb an szoci 6l is szempontok keriiltek me ghathr oz6sr a
kozbeszerz6s ritjdn

kd zb e szer zesek s zdrn a :

kd zb eszer zd sek drtdke :

vddett fo gl al k o ztatok szdmdr a fenntarlott

IV.6.6) Szoci6lis szempontok figyelembev6tel6vel megval6sitott elj616sok

kozbeszerz6sek sz6ma:

kdzbeszerzesek drtdke :

[IV.6.l)-IV.6.5) pontol<l 0sszesen

IV.7) EU alapokb6l finanszirozott/EU-s projektekkel kapcsolatos kiizbeszerz6sek (valamennyi mez6be csak
szdm 6rI6kirhato, a szerz6ddsek drtdkdt Ft-ban, arab sz6mokkal kell kifeiezni)

kdzbeszerzdsek sz6ma: 1

k0zbeszerzdsekdrtdke: 17330000Ft.
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IV.8) A mikro-, kis- 6s k0z6pv6llalkozfsok 6ltal megnyert kiizbeszerz6sek a Kbt, 60. $ (5) bekezd6s6vel
Osszefiigg6sben (valamennyi mez6be csak szdm 6r1dk irhat6, a szerz6ddsek drtdkdt Ft-ban, arab sz6mokkal kell
kifejezni)

kcizbeszerzdseksz6ma: 5

kozbeszerzdsek dfidke: 211544360Ft

IV.9) A mikro-, kis- 6s k0z6pvf llalkoz6sokszhmhra fenntartott kdzbeszerz6sek [Kbt. 122. S (9) bel<ezd6se]
(valamennyi mez6be csak sz6m 6rtdk frhat6, a szerz6ddsek drtdkdt Ft-ban, arab sz6mokkal kell kifejezni)

kdzbeszerz6sek sz6ma:

kcizbeszerz6sek 6ft6ke:

N.10) Az osszrcnzrs rnunAsaN.q,x D6po *rt",20l 4 I 0 5 13 I gn aropl
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IV.8) A mikro-, kis- 6s kiiz6pvdllalkozdsok 6ltal megnyert kiizbeszerz6sek a Kbt. 60, $ (5) bekezd6sdvel
iisszefiigg6sben (valamemyi mez6be csak sz6m 6rt6k irhat6, a szerz6d6sek 6fi6kdt Ft-ban, arab sz6mokkal kell
kifejezni)

kdzbeszerz6sek sz6ma: 5
kozbeszerz6sek 6fi6ke: 211544360 FI

IV.9) A mikro-, kis- 6s kiiz6pv6llalkoz6sok szfmdra fenntartott kdzbeszerzflsek [Kbt. 122. S (9) bel<ezd6se]

(valamennyi mez6be csak sz6m ertdk irhat6, a szerzod6sek 6rtdk6t Ft-ban, arab sz6mokkal kelt kifejezni)

kdzbeszerzesek szama:

kozbeszerz6sek 6ft6ke:

ry.10) Az osszncBzEs FELADAsANnx In6po*trn, 20 I4l 05 13 | @tndnop)


