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Az 6ves statisztikai iisszegez6s

STATISZTIKAI OSSZEGEZES AZ EVES K1ZBESZERZESEKR6T A KLASSZIKUS
AJANLATKER6K VoNATKozAsAeaN

I. SZAKASZ: AJANLATKER6

I.1) Aza.rANr,arKEno Nnvn ns civrn

1.2) Az,r.rANr,arxnnd ripus.r

Kcizponti szintti n Kiizjogi szervezet X
Regiondlis,&relyi szinhi n Tiimogatott szervezet [Kbt. 6. $ (1) bekezdds g) pont]

n
Egydb n

II. SZAKASZ: AZ AJANLATXNN6 KiJZBNSZERZESEIRE VONATKOZO J.T,TAT,ANOS
ADATOK

Hivatalos ndv:
TERSEGI HULLADEK -G AZD ALKODASI NonpTofit Kft .

Postai cfm:
Bokrdta utca22
Viiros/Kdzs69:
Nviregyh6za

Postai
trinvit6szdm: 4400

Orszdg: Magyarorsz6g

KapcsolattartSsi pont(ok): Puskisn6 Dr. Zorgel Enik6

Cimzelt: Petrd Arndd

Telefon: 42/594-503

E-mail:
kozbeszerzes@thskft .hu

Fax:42/594-501

Internetcim( ek) (a dou e s etb en)
Az ajdnlatkdr6 6ltal6nos clme (URL):

A felhaszn6l6i oldal cime 0M):

II.1) Az uni6s 6rt6khatirokat el6r6 vagy meghalad6 6rt6kfi kiizbeszerz6sek (a Kbt. XII.-X[I. ferjezete)
(valamennvi mez6be csak sz6m 6rtdk irhat6. aszerzbddsek 6rt6kdt Ft-ban. arub szitmmal kell kifeiezrri)



373798658

II.2) A nemzeti 6rt6khatfrokat el6r6 vagy meghalad6 6rt6kii kiizbeszerz6sek (a Kbt. Harmadik rr6sze)
(valamennyi mez6be csak szdm drtdk irhat6, a szerz6ddsek drtdkdt Ft-ban, arab szdmmal kell kifejemi)

tr
SZAMA: J

Ertdke: 40617770

III. SZAKA SZZ AZ AJANLATTNN6 K0ZBESZERZESEIRE VONATKOZo RE;SZLETES
ADATOK

Nemzeti eljdrdsrend (Kbt Harmadik rdsze) (azalilbbiblokkban csak egy eljrir6stipust jeliiljtin meg)

! a fUt. 123. $-a szerinti, szabadon kialakitott elj6r6s

f A rct. M6sodik R6szdben meghat6rozott szabdlyok szerinti eljinds az
al6bbiak szerint:

! Nyitt

I vt"ghirraro.

! Gyorsitott meghiv6sos

! V".r".ryp6rbeszdd

! HitO.t-e ny kdzzdtlteldvel indul6 t6rgyal6sos

! Gyorsitott t6rgyal5sos

! Hira.t-eny ndlktili t5rgyal6sos

l-l Keretmeg6llapod6sos, az eljdrds els6 rdszdben nyilt

f Keretmeg6llapod6sos, az eljaris els6 r6sz6ben meghiv6sos

! Keretmeg6llapodSsos, az eljarbs els6 rdszdben hirdetm6nnyel indul6

0 (szama)

0 (6tdke)

III.1) A kdzbeszerz6sek iisszesit6se, kiv6ve a IV.1)-IV.2). 6s IV.4). pontokban irt kiizlbeszerz6seket
(valamennyi mezbbe csak szdm drt6k irhat6, a szerz6ddsek drtdkdt Ft-ban, arab szdmmal kell kifejezni)

il.1.1) Arubeszerz6s

flI.1.1.1) Elj6rfs tipusa

Unids eljdrdsrend (Kbt. Mrisodik Rdsze) (az al6bbi blokkban csak egy elj6r6stipust jeldljtin meg)

! trirdetmeny n6lki.ili tilLrgyal6sos

! gyorsitott t6rgyalSsos

! gyorsitott meghiv6sos ! keretmeg6llapod6sos

! hirdetm6ny kdzz6t6Iel6vel indul6 ! versenyparbeszdd
t6rgyal6sos

--------(E rdszbdl az egles eljdrdstfpusok szerint lefolytaton kozbeszerzdsehdlfilggrien tobb hasz:ndland6)---

n
Osszes drubeszerzis az unids eljdrdsrendben: U (sz6ma) 0 (6rt6ke)



3̂

t6rgyal6sos

I Keretmeg6llapod6sos, az elj6rdsels6 r6sz6ben hirdetmdny n6lk0li
tilrgyaliisos

! fUt. I22lA. g szerinti elj6r6s

--------------(E rdszb6l qz egles eljdrdsttpusok szerint lefolytatott k1zbeszerzdsektfilfiiggrien tobb haszndland6)---

Osszes drubeszerzds a nemzeti etjrirdsrendben : O lrra-u; Q (drtdke)

ilL1.1.2) A kdzbeszerz6s CPV k6dja szerinti bontfs

Unids eljdrdsrend (Kbt. Mrisodik Rdsze)

- (CPV k6d, fotfrgy szerint) (szfma) (6fi6ke)

E r 6s z b 6 I a C P V fdt dr gt ak s z dm dn qk m e gfel el 6 en t dbb s or h a s zn dl and6)

()sszes drubeszerzds azuniils eljdrdsrendben: U (szimal q (drtdke)

Nemzeti eljdrdsrend (KbL Harmadik risze)

- (CPV k6d, f6t6rgy szerint) (szfma) (6rtdke)

--------(E rdszbdl a CPVf1tdrgtak szdmdnak megfelel6en tobb sor haszndland6)

Osszes drubeszerzCs u nemzeti eljdrdsrendben: 0 lrr,irrru;0 (6rtdke)

III.1.2) Epft6si beruhdz6s

III.1.2.1) Elj6r6s tipusa

Unids eljdrdsrend (Kbt. Mtisodik Rdsze) (az al6bbi blokkban csak egy eljrir6stipust jel6lj0n meg)

! nyilt ! triraetmeny n6lkiili tdrgyal6sos n
U (szdma)

! meghiv6sos ! gyorsitott t6rgyaliisos

I gyorsitott meghivasos ! keretmeg6tlapod6sos Q (drtdke)

! hirdetmeny kdzzdtdtellvel indul6 [ versenypriLrbeszdd
targyaldsos

-----------(E rdszbdl qz eg/es ef drdstfpusok szerint lefolytcltoft kAzbeszerzdsektdlfiiggrien tobb haszndland6)---

Osszes dp{tdsi beruhdztis az unitis eljdrdsrendben: U (sz6ma) 0 (drtdke)

Nemzeti eljdrdsrend (Kbt. Harmadik rdsze) (az al6bbi blokkban csak egy eljSrSstipust jelOljdn meg)



! a fUt. 123. $-a szerinti, szabadon kialakitott elj6r6s

! a fUt. M6sodik R6sz6ben meghat6rozott szab6lyok szerinti eljinLs az

4 6zamay

33894770 (6rtdke)aldbbiak szerint:

I Nyitt

! Meghiv6sos

! Gyorsitott meghiv6sos

I V.tr.nyp hrbeszdd

! Hira.t-e ty kdzzdtdteldvel indul6 t6rgyal6sos

I Gyorsitott t6rgyal6sos

f Utart-eoy ndlktili t6rgyal6sos

! Keretmeg6llapod6sos, az eljwils els6 r6szdben nyilt

! Keretmeg6llapodiisos, az elj6r 6s els6 rdsz6ben meghiv6sos

I f eretmeg6llapoddsos, az eljdris els6 r6sz6ben hirdetmdnnyel indul6
tdrgyal6sos

! Keretmegiillapod6sos, az eljfrls els6 r6szdben hirdetmdny ndlkiili
t6rgyaliisos

I fUt. l22lA. g szerinti elj6riis

-------------(E rdszb6l az egteseljdrds-tfpusok szerint lefolytatott kozbeszerzdsektdl ftgg6en tobb haszndland6)---

Osszes dpitdsi beruhdztis a nemzeti eljdrdsrendben: 4 $zamal 3 3 89 47 7 0 (6rtdke)

4 5 2 2 2 L1 0 - 3 (cpv k6d, f<itrrrgy szerint) 4 6zama7 33 89 47 7 0 (drt6ke)

--------(E rdszb6l a CPV f6tdrgtak szdmdnak megfelelcien tdbb sor haszndland6)

m.1.2.2) A kiizbeszerz6s CPV k6dja szerinti bontds

Uni6s eljdrdsrend (KbL Mdsodik Rdsze)

(CPV k6d, fblilrgy szerint)

------:-(E rdszbdl a CPV f6tdrg,tak szdmdnak megfelelcien tobb sor haszndland|)

n
Osszes dpi'l6si heruhdzris az unids eljdrdsrendben: U (szfma) Q (drtdke)

Nemzeti eljdrdsrend (Kbt. Harmadik resze)

A
dsszes ipttisi heruhdztis a nemzeti eljdrdsrendben: 4 @zdma) 33894770 (6rtdke)



III.f .3) Epit6si koncessziti

III.1.3.2) A kiizbeszerz6s CPV k6dja szerinti bontfs

Unids eljdrdsrend (Kbt. XII. fejezete)

III.1.3.f ) Eljdrfs tipusa

Uni6s eljdrdsrend (Kbt. XIII. fejezete) (az alflbbi blokkban csak egy elj6rtistipust jeloljtin meg)

n hirdetmdny ndlkiili t6rgyal6sos

! keretmegdllapoddsos

! hirdetmeny kdzzdtelellvel indul6 [ versenyp6rbeszdd
targyal6sos

--------------(E rdszbdl az eg)es eljdrdstipusok szerint lefolytatott kdzbeszerzdsektdl ftgg6en tdbb hasz:ndlandd)*--

Osszes ipitdsi koncesszi| sz unids eljdrdsrendben: O lszama; 0 (6rtdke)

Nemzeti elidrdsrend (Kbt. Harmadik rdsze) (az alilbbi blokkban csak egy elj6rdstipust jeldljtin meg)

I a rut. r23. g-a szerinti, szabadon kialakitott eljrirds 
gz6ma)

! a f<Ut. M6sodik Rdszdben meghatSrozott szab6lyok szerinti eljilrirs az
akibbiak szerint: " (6rt6krr)

! Nyitt

! Meghiv6sos

! V".r"trlp6rbeszdd

f] Uita"t-e ny kdzzlrlteldvel indul6 t6rgyaliisos

! ffitO.t-eny n6lkiili t6rgyal6sos

[-l Keretmeg6llapoddsos, az eljilrds els6 rdszdben nyilt

! Keretmegdllapod6sos, az eljards els6 rdszdben meghiv6sos

l-l Keretmeg6llapod6sos, az eljdrhs els6 rdszdben hirdetm6nnyel indul6
t6rgyal6sos

! Keretmeg6llapod6sos, az eljhrils els6 r6szdben hirdetmdny n6lkiili t6rgyal6sos

f fUt. I22lA. g szerinti elj6riis

---:------(E rdszbdl az eg)es eljtirdst[pusok szerint lefolytatott kdzbeszerzdsektdl fiiggrien tobb hasz:ndland6)---

n
dsszes dpitisi koncessziti t nemzeti eljdrdsrendben: U (szrima) 0 (drtdke)



(CPV k6d, fbtirgy szerint) (szdma) (6rt6ke)

----------(E rdszbdl a CPVfdtdrgtak szdmdnak megfelel6en tdbb sor haszndland6)

dsszes ipttisi koncesszif az uni6s eljdrdsrendben: 0 (szama; q (6ftdke)

Nemzeti eljdrdsrend (Kbt. Harmadik rdsze) (azalilbbiblokkban csak egy elj6rristipust jeldljdn meg)

! e fUt. 123. g-a szerinti, szabadon kialakitott eljrir6s

! a fUt. M6sodik Rdszdben meghatfrozortszab6lyok szerinti eljarhs az

akibbiak szerint:

! Nyitt

f Meghiv6sos

! Gyorsitott meghiviisos

! V"tr"tryp6rbeszdd

1 lszama)

6723000 (drtdke)

Nemzeti eljdrdsrend (Kbt. Harmadik risze)

- (CPV k6d, f6t5rgy szerint) (sz6ma) (6rt6ke)

--------(E reszbdl a CPVfdtdrgtak szdmdnak megfelel6en tdbb sor haszndland6)

n
Osszes dpitisi koncesszif a nemzeti eljdrdsrendben: U (szrima) Q (6rt6ke)

III. 1.4) Szolgf ltatds megrendel6s

III.1.4.1) Elj 6r6s tipusa

Unl6s eljdrdsrend (KbL Mtisotlik Rdsze) (az al6bbi blokkban csak egy eljardstipust jel0ljdn meg)

I nyilt ! gyorsitott tilrgyal6sos 1

! meghivdsos I keretmeg6llapodiisos r (sz6ma)

! gyorsitott meghiviisos I versenyp6rbeszdd 236700000 (6rtdker)

! hirdetmenykdzzdtltellvelindul6 ltervpillydzat
t6rgyal6sos n a Kbt. 19. $ (3) bekezd6se alapj6n
n hirdetmeny n6lkiili targyal6sos kOzbeszerzdsi e1j6r6s n6lkiil megkdtdtt

szerz6dds

--:--*--(E rdszb6l az egles eljdrdst[pusok szerint lefolytatott kdzbeszerzdsektril filggrien tdbb hqszndland6)-----

lsszes szolgtiltatds megrendelis az uni6s eljdrdsrendben: 1 lszama; 236700000(6rtdke)

! Uitd"t-etty k0zzdtdtel6vel indul6 t6rgyal5sos
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! Gyorsitott t6rgyal6sos

f Uira.t-eny n6lkiili t6rgyaliisos

I Keretmeg6llapod6sos, az eljirds els6 r6szdben nyilt

! Keretmeg6llapod6sos, az eljirils e1s6 r6sz6ben meghiv6sos

T Keretmeg6llapod6sos, az elj6r6s els6 r6sz6ben hirdetmdnnyel indul6
t6rgyal6sos

! Keretmeg6llapod6sos, az eljirils els6 rdszdben hirdetm6ny ndlktili targyal6sos

! Tervpdlyri zati eljirls

! fUt. l22lA. $ szerinri eljar6s

--------(E rdszbdl az eg)es eljdrdst[pusok szerint lefolytatott kozbeszerzdsehdlfiggden tobb haszndlandd)-------

Osszes szolgritlatds megrendelds a nemzeti eljdrdsrendb"ot 1- @zdma) 6723000(6rt6ke)

9 0 43 0 0 0 0- O (cpvk6d, f6trirgy szerint)
1
J- (szrlma) 6123000 (dr16ke)

-------(E rdszb6l a CPVf1tdrgtqk szdmdnak megfelelcien tobb sor haszndland6)

Osszes szotgtiltatds megrendekis a nemzeti eljdrdsrendben: 1 lszama; 6723000 (6rtdke)

III. 1.5.1) Elj6ris tipusa

Nemzeti eljdrdsrend (KbL Harmadik resze) (az alirbbi blokkban csak egy elj6r6stipust jeltiljiin meg)

I A fUt. 123. $-a szerinti, szabadon kialakitott eljdr5s

! A fUt. M6sodik Rdsz6ben meghat6rozott szabiilyok szerinti eljdrds az

al6bbiak szerint:

flNylt
! Meghivdsos

(szdma)

m.1.4.2) A kiizbeszerz6s CPV k6dja szerinti bontds

Unid s elj drdsr end (Kbt. XII. fej ezete)

9 0 5I40 0 0-3 (cpvk6d,f6t6rgyszerint) 1(szama;236700000(drtdke)

rdszbdl a CPVf1tdrgtak szdmdnak medelelden tobb sor haszndland6)

1
Osszes szolgtittatds megrende az unids etjdrdsrendben: I $zdma) 236700000 (6rt6ke)

Nemzeti eljdrdsrend (Kbt. Harmadik risze)

ilL1.5) Szolgf ltatf si koncesszi6

(drtdke)



! Gyorsitott meghivdsos

f] V.rc"ttyp6rbesz6d

! Uira"t-e ny kdzzdtdteldvel indul6 t6rgyal6sos

! Gyorsitott t6rgyal6sos

f] Hitd.t-eny n6kiili tdrgyal6sos

! feretrneg6llapod6sos, az eljards els6 rdszdben nyilt

I Keretmegrillapod6sos, az eljirils els6 rdszdben meghiviisos

! Keretmeg6llapod6sos, az eljdris els6 rdszdben hirdetmdnnyel indul6
t6rgyal6sos

! Keretmeg6llapod6sos, az eljdrrSs els6 r6sz6ben hirdetmdny ndlkiili tdrgyal6sos

f] rUt. l22lA. g szerinti eljar6s

-------------(E rdszbdl az egles eljdrdstfpusok szerint lefolytatott kozbeszerzdsekt6l ftggden tdbb hasntdland6)----

Osszes szolgtiltatdsi koncessziri a nemzeti eljdrtisrendben: O irra-u)Q (6rt6ke)

ilI.1.5.2) A kOzbeszerz6s CPV k6dja szerinti bontris

Nemzeli eljdrdsrend (Kbt. Harmadik risze)

'E rdszbdl a CPVfdtdrgtak szdmdnqk megfelelSen tobb sor haszndland6)

n
Osszes szotgdttatdsi koncessziti a nemzeti eljdrdsrendben: U (sz6ma) q (6rt6ke)

III.2 A t5rgyal6sos eljdrdsok alapjfn megval6sitott kiizbeszerz6sek 6sszesit6se (valamennyi mez6be csak sz6m
6rtdk irhat6, a szerz6ddsek 6rt6kdt Ft-ban, arub sz6mmal kell kifeiezni)

III.2.1) Arubeszerz6s

Unids eljdrdsrend (Kht. Mtisodik Rdsze)

nsq.Se)O nq+.$(z)u/ le+.g1+ya1 Js+.S@)a) n.
tr rs. $ (z) a/ ! l+. 512; c7 Jsq.s g) b) v (szama)

lg+. $ (2) a) n s+. s (z) o) Zgq.s (4) c/ 0 (drtdke)

(E rdszbcil a tdrgtaldsos eljdrdsok tipusainak megfelel1en tdbb haszndland6, --------

minden egtes tipusndl csak egt hivatkozdst jeldljdn meg)

Osszes tdrgtdrisos druheszerzds uz uni6s eljdrdsrendben: O lsrama; Q (drtdke)

Nemzeli eljdrdsrend (Kbt Harmadik rdsze)



n sq. $ (z) a)

nss.Se)b)
n q+. $ (2) a)

lg+. $ (2) b)

n s+. $ (z) c)

n q+. $ (z) o)

Zsq. S@) a)

n q+. $ (+) a)

n s+. $ (+) c)

ls+. S @) a)

n rz:. S

AnzSe)a)

Irzz.SOb)
I rzz. $ (7) c)

O (szamal

Q (drtdke)

(E rdszbdl a tdrgtaldsos eljdrdsok tipusainak megfelelflen tobb haszndland6, ---------------

minden egtes t[pusndl csak egt hivatkozdst jelAljhn meg)

n
Osszes tdrgltaldsos drubeszerzds a nemzeti eljdrdsrendben: U Gzima) 0 (6rt6ke)

lll.2.2) Epit6si beruh6zf s/6pft6si koncesszi6

Unids eljdrdsrcnd (Kbl. Mtisodik Risxe)

n ss. S e) a) ls+. S (2) b) Zsq. $ (3) b)

n ss. $ @ b) Zg+. $ (2) c/ [ rrr. g i:;
n so. g 1z; c2 n s+. $ (z) a,

[ls+. $ (2) a) lgq. $ (3) a)

(E rdszb6l a tdrgtalasos ef drdsok tipusainak megfelel5en ftbb haszndland6, --------

minden egtes t[pusndl csak egt hivatkozdst jelaljon meg)

dsszes tdrgyatdsos dp{tdsi berahdzds/ip{tdsi koncesszid azunids eljdrdsrendben:

U (sz6ma) 0 (6rtdke)

Nemzeti eljdrdsrend (Kbt. Harmadik risze)

Zsg.Se)d ns+.$(z)u) ns+.S(:)u) Zrzz.SOb) 
4Gzama\

n ss. Se)b) ls+. $ (2) c) ! rrr. g 1:; ltzz. $ (7) c)

n sq. S (2) c) Zs+.$ (2) d) | tzz.$ 338e4770 (6rt6ke)

n s+. $ (2) a) lg+. $ (3) a) 8 rzz. S e) a)

@ rdszbdl a tdrgtaldsos eljdrdsok t{pusainak megfelelcien tdbb haszndland1, ------

minden egtes ttpusndl csak egt hivatkozdst jeloljdn meg)

Osszes ltirgtaldsos dpildsi beruhdzcis/ep[tCsi koncesszif az egyszer{i eljdrdsban:

Aa* (sz6ma) 33894770 (6rt6ke)

III.2.3) Szolgiltat6s/szolg6ltatisi koncesszi6



l0

Unids eljdrdsrend (Kbt, Mrisodik Risze)

n ss. S e) a) []g+. $ (2) b) n s+. $ (3) b)

n ss. S e) b) Zsa $ (2) c/ n s+. $ (s)

n sq. $ (z) o) n s+. $ (z) a)

Zsq. $ (2) a) lgq. $ (3) a)

0 Grarou)

Q (drtdke)

(E rdszbdl a tdrgtaldsos ef drdsok tipusainak megfelelfien tdbb haszndland1, ----------

minden egtes tipusruil csak egt hivatkozdst jeldljdn meg)

Osszes tdrgtaldsos szolgtiltatds/szotgrittatrisi koncesszid az uni6s eljdrdsrendben:

U (sz6ma) 0 (6rtdke)

Nemzeti eljdrdsrend (KbL Harmadik rdsze)

nss.Se)a) ns+.$(z)u) ls+.$(3)b/ Anz.SOb) 1

n ss. 5 (z) a, Js+.$ (2) c) n s+. $ (s) I rzz.$ (7) c) r- (szama)

n ss. $ (2) d) Zsq. $ (2) d) Z tzz.$ 6723000 (6rt6ke)

Z s+.$ (2) a) n s+. $ (3) a) fl rzz. S e) a)

@ rdszbdl a tdrgtaldsos eljdrdsok tfpusainak megfeleltien tdbb haszndland6, --:--------

minden egtes tfpusndl csak egt hivatkozdst jelhljdn meg)

dsszes tdrgtatdsos szolgtiltatds/szotgtiltatdsi koncessziti u nemzeti etjdrdsrendben:

1I (sz6ma) 6723000 (6rt6ke)

rV. SZAKASZ: TOVABBI INFORMACIOK

IV.l) A WTO Kiizbeszerz6si Megfllapodfs (GPA) hatdlya ald nem tartoz6, az uni6s 6rt6khatdrokat el6r6
vagy azt meghalad6 6rt6kii kbzbeszerz6sek (valamennyi mez6be csak sz6m drtdk irhat6, a szerzfiddsek drtdkdt
Ft-ban,, arab sz6mokkal kell kifejemi)

kbzbeszerzlsek szdma: 0

klzbeszerzlsekdrtdke: 0

IV.2) A kdzpontosftott ktizbeszerz6si eljirfsban beszerzett 6ruk/szolg6ltatfsok

szerz6ddsek 6rt6ke (arab sziimokkal, Ft-ban kifejezve): 137098658

IV.3) Elektronikus 6rlejt6s alkalmazdsa (valamennyi mez6be csak sz6m 6rtdk irhat6, a szerz6ddsek drb6ket Ft-
arab sziimokkal kell kifeiezni
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klzbeszerzesek sz6ma:

kozbeszerz6sek drtdke:

0

0

IV.4) Dinamikus beszerz6si rendszer alkalmazdsa (valamennyi mez6be csak sz6m 6rt6k irhat6, a szerz6desek
dfi6kdt Ft-ban, arab sziimokkal kell kifejezni)

kdzbeszerzdsek szdma: 0
k6zbeszerzdsek 6rtdke: 0

IV.5) Kiirnyezetv6delmi szempontok (ziild kdzbeszerzfis) (valamennyi mezribe csak sz6m 6rtdk irhat6. a
szerzod6sek 6rt6k6t Ft-ban, arab sz6mokkal kell kifejezni)

N.5.1) Az elj6r6sban kiirnyezetvddelmi szempontok keriiltek meghatdrozSsra szerz6d6ses feltdtelkdnt

kdzbeszerzdsekszdma: 0

kdzbeszerz6sek 6rtdke: 0

IV.5.2) Az eljiiriisban kdrnyezetvddelmi szempontok keriiltek meghatfirozdsra bir6lati
16szszempontkdnt/alszempontkdnt

kOzbeszerz6sek sz6ma:

kOzbeszerz6sek 6fidke:

fV.5.3) Az elj6r6sban kdmyezetvddelrni szempontok keriiltek meghattnoz6sra a mriszaki leirds rdszekdnt

kdzbeszerzdsek szdma: 0
kdzbeszerzdsek 6rtdke: 0

0

IV.5.4) Az elj6r6sban kiirnyezetvddelmi szempontok keriiltek meghatfnozlsra az alkalmassdgi felt6telek kdrdben
kdrnyezetvddelmi intdzkeddsek alkalmazds6nak el6ir6s6val (6pit6si beruh5z6s ds szolgdltat6s megrendel(is eset6n)

kdzbeszerzesek sz6ma: 0
kdzbeszerz6sek drtdke: 0

N.5.5) Az elj6r6sban kOnryezetv6delmi szempontok keriiltek meghatdrozSsra az alkahnass6gi felt6telek k0r6ben
kdrnyezetvddelmi vezetdsi rendszereknek val6 megfelelds igazol6siival

kdzbeszerzdsek sziima: 0

krizbeszerzdsek drt6ke: 0

IV. 5. 6) Z6ld kdzb eszerz6sek [IV. 5. 1FIV. 5. 5) pontok] iisszesen

kdzbeszerzlsekszhma: 0

kdzbeszerzlsek drt6ke: 0
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lV.6) Szocirilis szempontok figyelembe v6tele (valamennyi mezbbe csak sz6m 6rt6k irhat6, a szerz6ddsr:k
drtdkdt Ft-ban, arab sz6mokkal kell kifejemi)

W.6.1) Az eljiir6sban szoci6lis szempontok keriiltek meghatbrozitsra szerz6d6ses felt6telkdnt

kcizbeszerz6seksz6ma: 0

k0zbeszerzdsek 6rt6ke: 0

IV .6.2) Az elj Sr6sban szoci6lis szempontok keriiltek meghatilrozdsra birrilati r6szszempontkdnt/alszempontkdnt

kozbeszerzdsek szdma:

kd zb eszer ze sek 6rt6ke :

n
\J

0

IV.6.3) Az elj6r6sban szoci6lis szempontok keriiltek meghatilrozilsra a mriszaki leir6s rdszekdnt

k0zbeszerz6sek sz6ma: 0
kdzbeszerzdsek drtdke: 0

IV.6.4) Az eljrir6sban szociiilis szempontok keriiltek meghat6rozitsra alkalmassrigi feltdtelkdnt

kiizbeszerzdsek sziima: 0

kcizbeszerzdsek drtdke: 0

IV.6.5) Az elj6r6sban szoci6lis szempontok ker0ltek meghatfuozdsra v6dett foglalkoztat6k szdmhra fenntafiott
kozbeszerzds ritjiin

kOzbeszerzdsek sziima: 0

kdzbeszerzdsek 6rtdke: 0

IV.6.6) Szocidlis szempontok figyelembev6teldvel megval6sitott elj6r6sok [IV.6.IFIV.6.5) pontok] iisszesen

kozbeszerzesek sziirna: 0

kcizbeszerzdsek 6ft6ke: 0

IV.7) EU alapokb6l finanszirozott/EU-s projektekkel kapcsolatos kiizbeszerz6sek (valamennyi mezdbe csak
sz6m 6ft6k irhat6, a szerzoddsek 6rtdket Ft-ban, arab sz6mokkal kell kifejezri)

kdzbeszerz6sek sz6ma: 0

kcizbeszerzdsek 6rt6ke: 0

IV.8) A mikro-, kis- 6s kiizdpvdllalkoz6sok 6ltal megnyert kdzbeszerzdsek a Kbt. 60. S (5) bekezd6s6vel
iisszefiigg6sben (valamennyi mezdbe csak sz6m drtdk irhat6, a szerz6ddsek dftdkdt Ft-ban, arab sz6mokkal kell
kifejemi)

kozbeszerz6sek szrima: 0

kdzbeszerz6sek 6ft6ke: 0
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IV.9) A mikro-, kis- 6s kdzdpvrilIalkozfsok szfmdra fenntartott kdzbeszerz6sek [Kbt. 122. S (9) bekezd6se]
(valamennyi mez6be csak sz6m 6rt6k irhat6, a szerz6d6sek drtdkdt Ft-ban, arab sz6mokkal kell kifejezri)

kOzbeszerz6sek sziima: 0
klzbeszeru1sek 6rtdke:

w.10) Az osszncnzrs rnr,arAsANex moponr ro, 2 0 L 6 I 0 5 / 3 I @tndnop)

t f nsIct nulr,qDEK.GAZDALKol]Arl
NonProfit Kft.

a 100 liylre gyh6za, Bokr€ta utca. 22,


