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1. mellhklet a 92/201 1. (XIL30.) NFM rendelethez

Az 6ves statisztikai iisszegez6s
STATISZTIKAI OSSZEGTZBS AZ 6VES KOZBESZERZESNTT6I A KLASSZIKUS
AJANLATK6RdT VONETTOZASABAN

I. SZAKASZ: AJANT,,C.TTf N6

.

1.1)

Az AJANLATKERO

NEVE

fs ciME

Iliv|talos n6v:
Eszak-masyarorsz6qi Viziigyi igazgat6s6g

Postai clm:
VdriismartY u. 77.
Vriros/K6zs€g:

Postai

Orszeg:

ir6nlt6szim:

Miskolc

Maevarorsz6g

3530

Telefon:
(46) 516-600

Kapcsolattartisi pont(ok):
Cirtzett: Rfcz Mikl6s igazgatd

Fax:

E-mail:
heruhazas@em-vizis.hu
Internetcin(ek) (adott esetbea)
Az aj6nlatkdrri 6ltal6nos clme ((/RlJ

(46) s16-626

A felhaszn6l6i oldal cime (URL):
www.em-vizig,hu

I.2) Az AJANLATT6R6 riPus.l

szintii
Regionilis/helyi szintf

tr
D

Egy€b

n

Kilzponti

Kdzjogi

szervezet

Temogatott szcrvezet [Kbt.

IL SZAKASZ: AZ AJANLATKfR6

n
6

$ (1) bekczd€s g) pont]

rt

K6ZBESZERZf'STTNT VONATKOZO

Ar.r.c.LAxos ADAToK

II.1) Az uni6s 6rt6khat6rokrt el6r6 vagr meghalad6 6rt6kii kiizbeszerzdsek (a Kbt.
(valamennyi mez6b€ csak sz6m €rt6k

szama:
Ertek

Jtr

5 065 303 I 16 HUF

iri;to,

) I.-XI

.

feigzete)

aizerz<id6sek €rt€k€t Ft-ban, axab sz6mmal kell kifejezni)

II.2) A nemzeti 6rt6khat6rokat el6rd vagy meghatad6 6rt6kii kdzbeszerzesek (a Kbt. Harmadik r6sze)
(valamennyi mezdbe csak szdm 6rt€k irhat6, a szerzridesek 6rt€k€t Ft-ban, arab sz6mmal kelt kifejezni)

sra*u, 11
Erteke: 415 783 614 HUF

III. SZAKASZ: AZ AJANLATKf,R6 KoZBESZERZf,SEIRE VONATKOZO

nfszr,rrrs

ADATOK

[I.1) A

irt

kOzbeszerzdsek 0sszeslt6se, kiv6ve a IY.l)-IY.2).6s IV.4). pontokban
kflzbeszerz6seket
(valamennyi mez6be csak sz6m 6rt€k lrhat6, a szerz6ddsek 6rt€k€t Ft-ban, arab sz6mrnal kell kifejezni)

III.1.1) Arubeszerz6s
flI.1.1.1) Eljir6s tipusa
Unids eljdnisrend (Kbt Md:sotlik RCszc) (az alibbi blokkban csak €gy elj 6restipust jeliiljiin meg)

! nyilt
fi hirdetm6ny nelkiili t6rgyal6sos 1
t (sz6ma)
meghiv6sos
I
! gyorsltott tirgyal6sos
I gyorsitott meghlv6sos
I keretmeg6llapod,i,sos 74 821 312 (€rt€ke)
n hirdetmeny kiizz6t6tol6vel indut6 [ versenlp6rbesz6d

tirgyal6sos

---_-_-_-----_-_-_---(E

reszbdl az egtes eljard,stipusok szerint lefolytatott kdzbeszerz^sekt^lf)ggden tdbb

Assus drubeszerzds az uni6s

eljtrdsrendben:

I irra*u; j4

hasmdland6)---

gl.t 3t2 (6rtEka)

Nemzeti eljdrdsrend (KbL Hama.lik risze) (az al6bbi btokkban csak egy etj6r6stipust jelittitn meg)

n e ftL 123. g-a szerinti, szabadon kialakitott elj6nis
f] A Kbt. M6sodik R6sz€ben meghat6rozotr szab6lyok szerinti eljrir6s az
al6bbiak szerint:
lNlh
f]M"ghi'rlro.
ncyonitott

meghivrisos

IVersenyp6rbesz6d

lHirrletm€uy kiizz€t6tel6vet indul6

f ]Gyorsitott

uirgyal6sos

ttugyal6sos

XHirdeheny n6tkiiti t 4rgyalisos
flKeretmeg6llapodiisos, az eljfnis els6 r6sz6ben nyilt
[Keretmegrillapodasos, az eljr4.nis elsri r6sz€ben megtrivrisos

lKeretmeg6llapodiisos,
ti4rgyal6sos

az etjSr6s elsti r6sz6ben hirdetm6nnyel indul6

1

I

(sz6ma)

18 902 788 (€rt6ke)

lKeretmeg6llapod6sos, az elj6r6s ols6 r6sz6ben hirdetmeny n6lkiili tr4rgyal6sos
---------------(E rdszbdl az eges eljdrdstipusok szerint lefolyntott kiizbeszerztsehalJiiggden t6bb haszndlan&1')---

Osszes drubeszcrzds a nem4eti elj drdsrendben:

I

(sz6ma)

1

Gr*u)

l8 902 ?88 (6rteke)

ULl.l.2) A kiizbeszerz6s CPV k6dja szerinti bontfs
Uni6s e$drdsrend. (KbL Mdsodi* Rdsze)

445 I 1 000-5

1c",, too, ti*i.gy

szerint)

74 821 312 HUF (€rt6ke)

riszbdl a CPYJUtdrgtak szlmdnak megfelel en tiibb sor haszndland6)

Asszes

drubesztrzis oz uni6s

eljdrdsrendben:

I

lrra-u;

ZO

rr, ,rt

*rUU lene*";

Nemzeti eljdrdsrend (KbL Hormad.ik risze)

18143000-3lcrvtoo,r,a.syszerint)

1 1""-ol,sgozzss1*e,.";

riszb6l a CPVfdtdrgnk szdmdnak megfelel en tiibb sor haszruilando)

drubeszerzls a nemzeti

eljdrdsrendben: I lrra-";

tg

,0,

,r,

nUU 1e.,e*";

^sszts

IU.1.2.1) Eljir6s tipusa
Unids eljdrdsrend (Kbt Mdsodi* Rdsze) (az al6bbi blokkban csak egy elj6nistipust jelttljitn meg)

I nllt
! hirdetm€ny n6lktli tirgyal6sos
) lsz
.
z'
LJ megnrvasos
',al
I gyorsiton tdrgyalisos
4
917
281
804
HUF (6rt6ke)
! gyorsltott meghiv6sos I keretmeg6llapod6sos
I hirdetm6ny kttzz€t6tel6vel indul6 ! venenyp6rbeszEd

t6rgyal6sos

----------(E
Osszes

raszb6l az egtes eljdrdstipusok szeint lefolytatott kizbeszenAsektdl liiggaen tiibb haszndland6)---

dpitisi beruhdzdrs az uni6s elj6r6$endben:

2

lrre-o;

O

qtZ Zgt

gO+

HUF 1e.ret"y

Nemzeti eljdrdsrend (Kbt Hon tadik rdse) (az alabbi blokkban csak egy eljer6stipust jelbljitn meg)

E
!

A Kbt. 123. g-a szerinti, szabadon kialakitott

eljrirds

A Kbt. M6sodik R6sz6ben meghat6rozott szab6lyok szerinti elj6r6s

az

1
'

.

lsz^ma)

327 571 826 HUF (€rt6ke)

al6bbiak szerint:

XNllt
!M"ghi"aro"
!Gyorsitott

meghlv6sos

flVersenlprirbesz€cl

!Hitd"t.6ny

kiirz6t6tel6vel indul6 tr4rgyal6sos

Ecyorsitott t&gyal6sos
!Hirdetmeny n€lktili

t6rgyal6sos

lKeretmeg6llapod6sos, az elj6r6s ets6 r6sz6ben nyilt
lKeretmeg6llapod6sos, az elj6nis els6 r6sz€ben meghlv6sos
flKeretmeg6llapod6sos, az elj6rds els6 r€sz6ben hirdetm6nnyel indul6
l4rgyal6sos

flKeretmeg6llapod6sos, az elj6r6s
t

els<i

r€sz€ben hirdetm€ny n€lkiili

irgyal6sos

---------------(E rdszb\I az egteseljdrds-tipusok szerint lefolytatott kiizbeszenesektdl liiggden tiibb haszndland6)---

Osszes dpitdsi

beruhdzts a nemzeti elidrdsrendben:

2

Gzama\

32? 571 s26 HUF (€rteke)

III.1.2.2) A kiizb€szerzEs CPV k6dja szerinti bont6s
AnUs e$bdsrcnd (Kbt M,6sodik Rdse)

45252124-3

lcnv

kod,

titirgy

szeans

2

riszb\l a CPV Jdtdrgtak szamdnak megfelel6en

Osszes dpitdsi beruhdaLs az uni6s elidrdvendben:

Gr6rr-) q

gt

zetg(,-]Hur

G**")
tdbb sor haszndland6)-*----------

2

(szama) 4 917 281 804 HUF tert6ke)

2

(sz6ma)327 S'tr 826HUF (6rt€ke)

Nemzeti eljdrdsrend (KbL Harmadik rAszc)

45252124-3

(.*u

---(E
Osszes dpthsi

tuo,

tii*sy

szerint)

riszb1l q CPVfdtdrgtak szimanak megfelel6en tdbb sor haszndland6)--'

beruhdds a nemzeti

elidrdsrendhen: 2

Gzina\

32'1 5'l

|

826 HIJF

(6ftke\

ItI.1.3.1) Etjdrns tipusa
Unidseljd.rdsrend(KbL){.feiezete)(azal6bbiblokkbancsakcgyelj6r6stipustjelitljttnmeg)

!nllt
I meghiv6sos

fl
I
! hirdetm6ny kiizz€tetelevel irdul6 !

hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos

(szina)

keretmeg6llapodr4sos

_

versenyp6rbeszed

(6rt€ke)

tSrgyal6sos

--

rdszbdl az eg)es eljdldstipusok szerint lefolytatott kiizbeszetzdsekt6l Jigg6en tdbb hasznaland6)---

--_-_-_-_-_---(E

Osszes dpitCsi

koncessi| sz uni6s eljdrdsrendbe

:

(sz6ma)

_

(6rt6ke)

Nemzai eljdrdsrend (Kbt Harmadik rdsze) (az al6bbi blokkban csak egy elj6r6stipust jeltiljitn meg)

E

e fUt.

!

e rut. uasoaik

aftlbbiak

123. g-a szerinti, szabadon kialakitott elj6r6s
R€szeben meghauirozott szab6lyok szerinti elj6r6s

szerint:

(sz6ma)

az

_

(6rt6ke)

lNyitt
IMeghiv6sos
lVenenyprirbesz€d

lHird"t-€ny

kiirz€t6televel indul6 t6rgyal6sos

lHirdetmeny n€lkiili

tdxgyatasos

lKeretmegri,llapod6sos, az elj6rds els6 r6sz6ben nyilt
lKeretmeg6ltapod6sos, az eljdrds

lKeretmeg6llapod6sos,

els<i r€sz6ben meghiv6sos

az eljrinis els6 r€sz6ben hirdetm6nnyel indul6

triLrgyal6sos

lKeretmeg6llapod6sos, az elj6r6s els6 r€sz6ben hirdetm6ny n€lkiili t6rgyal6sos
__-__---_-_-----(E

rbszbal az egtes eljdnistipusok szeint lefolytatott LdzbeszerzAsektdl
f)gg6en tdbb

dsszes dpitdsi koncesszid a nemzeri

eljdrdsrendben:

(sz6ma)

_

haszndlandi)---

(6rt€ke)

III.1.3.2) A kiizb€szerz6s CPV k6dja szerinti bontis
Uni6s eljdrdsrcnd (KbL ]OI. fejezete)

-

(CPV k6d, fittirgy szerint)
rAszbdl a CPV fdftrgtak szdndnak meglfulelSen

Osszes dpltdsi koncesszid az uni6s eljdrdsrendben:

(€rt€ke)
_
tijbb sor haszndland6)-----------(sz6ma)

(sz6ma)

_

(€rt€ke)

(sz6ma)

_

(6rteke)

Nemzeti eljd.rd.srend (Kbt Harmadik rdszc)

-

(CPV k6d, ftit6rgy szerinr)

rdszb6l a CPV fdtdrgtak szdmdnak megfelel4en tiibb sor haszndland6)

Osszes dpltdsi

koncessid a nemzeti

eljdrdsrendben:

(6rt6ke)

(sz5ma)

1U.1.4) Szolgiltatis megrend€lGs

-

IlI.1.4.l) Eljiris tipuss
Uni6s eljdrdsren! (XbL Mdrsodik Rdszp) (az al6bbi blokkban csak egy elj6r6stipust jeldljiin meg)

ftnyilt
I meghiv6sos
! gyorsitott meghiv6sos
! hirdetm6ny kozz6tetelevel indul6
t"irgyal6sos
! hirdetmCny nelkiili t6rgyal6sos

fl gyorsitott t6rgyaltisos
! keretmeg6llapodasos
! versenyparbesz6d
! tervp6lySzat
! a Kbt. 19. g (3) bekezd6se alapj6n

n.

L(szi-,a)
73 200 000 HUF (6neke)

kiizbeszerzesi elj6l6s n€lkiil megkiitott
szerzoqes

----_---_------(E riszb6l az egtes eljar,lstipusok szerint

Osszts swlgdltatds megrendelds az uni6s

lefolynmtl kijzbeszetzdsektdl iiigg6en tdbb haszndland6)----

eljdnisrendben:

2

6zema1

7l

200 000 HUF (6n6ke)

Nemzeti eljardsrend (I(bt Hafmodik rdsze.) (az al6bbi blokkban csak egy elj6r6stipustjel6lj6n meg)

!
!

A Kbt. 123. $-a szerinti, szabadon kislakitott elj6{6s
A Kbt. M,esodik R6sz6ben meghat4rozott szab6lyok szerinti: eljfuas az

EINyitt

!M"ghiu6.ot
meghivrisos

lVersenyprirbesz€d

f]Hirdetm€ny kiizz€t€tet6vel indul6 t6rgyal6sos

[Gyorsitott

trirgyal6sos

lHirdetm€ny n6lkiili
lKeretme

otarna)

32 I 16 000 (6rt6ke)

al6bbiak szerint:

!Gyorsitott

2

t6rgyal6sos

g6llapodrisos, az e lj6r6s els6 r€sz6ben

nyilt

lKeretmeg6llapod6sos,

az elj6r6s elsti r6sz6ben meghiv6sos

lKeretmeg6llapodtisos,

az elj6ri4s els6 r€sz6ben hirdetm6nnyel indul6

t6rgyal6sos
targyalSsos
DKeretmeg6llapod6sos, az elj6r6s elsti r6sz6ben hirdetm€ny nelkiili

ETervp6ty6zati elj6r6s

A Kbt. 123. $-a szerinti, szabadon kialakitott eljdr6s

!

e fUt. Ugsodit

R€sz6ben meghatirozott szab6lyok szerinti etj6r6s az

al6bbiak szerint:

6tr,r*ul

flNllt

37 193 000 HUF (€rt6ke)

!Meghtv6sos

lGyorsitott

meghivrisos

IVersenyp6rbesz6d

[Hirdetm6ny kozzetetelevel indul6 t*gyal6sos

lGyorsitott

tri,rgyal6sos

[lHirdetmeny n€lkiili tArgyal6sos
f]Keretmeg6llapodr4sos, az elj5n{s els6 r€sz€ben nyilt

lKeretme

g6llapod6sos, az

lKeretmeg6llapodiisos,

eljr{L:nis

els6 r6sz€ben meghiv6sos

az eljr{Ln{s elsti r€sz6ben hirdetm€nnyel indul6

tiirgyal6sos

EKeretmeg6llapodasos, az elj6r6s els6 r6sz€ben hirdetm6ny n€lkiili t6rgyat6sos

ETervp6lyAz^ti elj6rSs
---------------(E rdszbdl az egtes eljdrdsttpusok szerint lefolytotott kizbeszenAsektdl

Osszes szt

giltatds megrendelds a nemzeti eljdrdsrendben:

l

8

1"oior)

2

lroe-u) z:

Oq

gg6en tdbb

haszndland6)----

OOO

*r,ru 1anet";

zOO OOo

nur 1*et";

:Og

III.l.4.2) A kiizbeszerz6s CPV k6dja sz€rinti bont{s
Uni6s eljdrdsrend (Kbt )(IL fejezete)

7 1631

000-0

tcpv

k6d, r6&irsy szerint)

rdszb6l a CPV fdalrgtak szdmdnak ueglfelel6en t6bb sor haszndland6)-----------------------

dsszes szolgdltatds megrendelCs az uni6s

eljdrdsrendben: 2

lroa-u;

,:

ZOO OOO

ffUf lenet.y

Nemzeti eljdrdsrend (KbL Hsrrsadi* rdsze)

7 I 3 5 5000-

I

lcev roa, mtirgy

szering

2(szi,na)

17 888 000 HUF (6rteke)

rdszbdl a CPV l\airgtak szdmdnak megfelel6en tdbb sor haszndiand6)

7 I 63 I

000-0
---(E

7

9421000-

lcrv rc4 mtargy szering

2

1""eor;

+ +OO

OOO

*a*

1er,er";

rdszb6l a CPVfdtdrpak szdndnak negjfelelden tdbb sor hasznaland6)--

1 lcrv rc0, r,argy

szerint)

2

(sz6ma) 32 I

l6 000 HUF

riszbdl a CPV fdtdrsvak szamdnak mepfelel en tdbb sor haszndlando

(6rreke.1

79340000-9 t.tu t uo. rdtarsy szerint)

2

1rr,l-"; t+ qos ooO nUr 1er,ek;

riszb6l a CPVf6tdrgak szdmdnak megfelel6en tijbb sor

Osszes szotgdltatds

megrendel\s a nemzeti

hqszruiland6)-------------

eljdrdsrendben 8 (sz6ma) 69 309 000 HUF (€rt6ke)

ULl.s) Szolgiltatisi koncesszi6
III.1,5.1) Elj6r6s tlpusa
Nemzai eljdrdsrend (Kbt Harmadik rdsze) (az al6bbi blokkban csak egy elj6nistipustjelitljitn meg)

!
n

A Kbt. 123. g-a szerinti, szabadon kialakitott

elj6r6s

(szama)

A Kbt. M6sodik R6sz6ben meghat6rozott szab6lyok szerinti elj6ds az

al6bbiak

szerint:

(6rt6ke)

lNllt
flM"ghi.'r6rot

lGyorsitott

-

meghiv6sos

!Versenyp6rbesz6d

lHirdetm€ny kiizz6t€tel€vel indul6

lGyorsitott

t6rgyal6sos

trirgyal6sos

nHirdetm6ny n€lk i tirgyalisos
flKeretmeg6llapod6sos, az elj6r6s els6 r6sz€ben nyilt

lKeretmeg6llapod6sos,

az elj6r5s elsti r6sz6ben meghiv6sos

lKeretneg6tlapod.4sos, az

eljr4Llis els6 r6sz6ben

hirdetm6rmyel indul6

t5rgyahisos

flKeretmeg6llapod6sos, az elj6nis els6 r6sz6ben hirdetm€ny n6lkiili trirgyalisos
---------------(E riszbdl az eges eljdrd.stipusok szerint lefolytatott ktizbeszenesekt4l Jiiggden kibb haszndland6)---

Asszes

szolgdltatdsi koncesszif a nemzeti e$dnLsrendben:

(sz6ma)

(€rteke)

(sz6ma)

(€rt€ke)

I[1,5.2) A kiizbeszerz6s CPv k6dja szerinti bont{s
Nemzeti elj&rdsrend (Kbt Harmodik rdsze)

---(E
Osszes

(CPV k6d, fittargy szerint)

rbszbal a CPV fatdrgtak szamdnak megfelel^en tiibb sor haszndland6)-'

szowhadsi koncesszid o nernztti eljdrdsrendben:

(sz6ma)

(ert€ke)

III.2 A t{rgralfsos elj{risok alapjin megval6sltott kiizb€szerz6s€k 6sszeslt6se (valamennyi mez6be

csak sz6m

6rt6k irhat6, a szerz6d6sek 6rt6k6t Ft-ban, arab sz6mmal kell kifejezni)

IIL2.1) Arubeszerz6s
Uni6s eljdrdsrend (KbL Mdsodih Rdsze)

fl ss.$(z)a/ !e4.$(2)b/ Eq+.$(+)a) [r+.91+;a;
! se. $ (2) b/ ! r+. g c.t n 94. $ (4) b)
! e+. g 1z; a) E e4. $ (2) d) n s+. $ (+) c)

1

I

1zy

(sz6ma)

74 821 312 HUF (6rt6ke)

(E riszb6l a tdrgtallsos eljdrdsok tipusainak megfelelden tdbb hssznd.land6,
minden egles tipusndl csak egt hivatkozdst

dsszes tdrgrcldsos drubeszerzds

rz

uni6s

eljdrdsrendben:

I

jeld|dn neg)
1szima) 74 82

I

3

12 HUF 16n€ke;

Nemzeti eljdrdsrend (Kbt Hamadik rdsze)

!se.g1z;c.r !e4.$(2)b) Ds+.$(+)o)

as4.Elg)d)

!8e.$(2)b) ! e4. $ (2)c) Ee4.$(4)r) ! 123.$
E s+. $ (z) a) ! e4. $ (2) d) n s+. $ (+)
")
(E riszb6l a tdrgta,O*t

"A6r:!_::!-^ainak

eljdr^srendben

(6rt6ke)

megfelel6en t6bb haszndland6,

minden eg)es tipusndl csak egt hivatkozitst

Asszes tdrgteldsos drubeszerzds a nemzeti

(szama'

jeliilj'n neg)
(sz6ma)

(€rt6ke)

III.2.2) fpitdsi beruh{z6sl€pit6si konc$szi6

U

i6s eljdrdsrend (I(bL Mdsodi* Rdsu)

!

ee. g 1zy

a7

n

e4. $ (2)

b/ !

e4. $ (3) b/

n8e.$(2)r/ Eq+.$(z)c) nlll.s(3)

(s26rna)

c) ! s+. (z) a)
1z; a;
E s+. $ (r) a)

E

ss. $ (z)

!

e+. g

(€rt6ke)

$

(E rdszbdl a tdrgtaldsos eljdrdsok tipusainak meglfelelfien ti;bb haszndlqnd6,

miflden eg)es tipusndl csak egt hivatkozdst jeldljdn meg)
dsszes tdrgtaldsos dpltdsi beruhdzds/dpitdsi koncesszid sz unids eljdrdsrendben:
(s26ma)
Nernzeti eljdrdsrend (KbL Harmadik risze)

(6rteke)

!
!
[

eq. $ (z) a)

E

n

e4. $ (2) b/

E

r)

I

sa. $ (z) c)

8e. $ (2) c)

!

e4. $ (2) d)

I lll. $ (3)
n 123. $

e4. $ (2) a)

E

q+. $

8e. $ (2)

e4. $ (3) bi
(6rteke)

(:) a/

(E reszb6l a tdrg)qlasos eljdniuok tlpusainak megfelel6en tdbb haszndlandi,
minden egtes tipusnal csak egt hivatkozastjelitliiin medl
Osszes

tdrgnldsos dpitdsi beruhdzlis/CPltdsi koncesszid sz eg,szetfr eAdrhbsn:
(€rt€ke)

(sz.ima)

III.2.3) Szolg6ltat6s/szolg{ltat{si koncesszi6
lIni^s eljdrdsrend (Kbt Mdsodih

RCszc)

a) n e4. $ (2) b)
! se. $ (2) b/ E sa. $ (z) c)
E 8e. $ (2) d/ ! e4. s (2) d)
E s+. $ (z) a) E e4. $ (3)

E

8e. $ (2)

E

e4. $ (3) b,

!

e4. $ (s)

(sz6ma)
(€rt6ke)

4.)

(E rdszbdl a tdrgaldsos elidrdsok tipusainak megfelel\en tdbb haszndland6

minden eg)es t{pusndl csak egt hivatkozdst iel'tiljiin neg)
Osszts trirgtaldsos szolgdttatds/szolgdltotdsi koncesszjd sz uni6s elidrdsrendben:

(6rt€ke)

(sz6ma)

Nemzeti eljdrdsrend (KbL Harmodik rdsze)

n 8e. $ (2) 4/
n 8e. $ (2) b/
n 8e. $ (2) d)

fl

e4. $ (2)

!
!
!

b)
e4. $ (2) c)
e4. $ (2) d)

e4. $ (2)

E

e4. $ (3)

!

e4. $ (5)

E

123. $

,)

(sz6rna)
(€rt€ke)

a) n s+. $ (:) a)
(E riszb1l a tdrgtatdsos elirirasok tipusainak megfelelSen tiibb haszndland6,
minden egtes tipusndl csok eg) hivatkozdst

Osszes

jelitliiin meg)

airgtaldsos szotgdhotddszolgdhatdsi koncesszi6 a nemzeti eli&rdsrendben:
(sz6ma)

(6rt6ke)

IV. SZAKASZ: TOVABBI INFORMACIoK
IV.l) A V/TO Kiizbeszerz6si Meg6llapod{s (GPA) hrt{lya sl6 nem tartoz6, az uni6s drt6khatfrokat el6r6
vary azt m€ghslad6 6rt6kt k6zbeszerzdsek (valamennyi mez6be csak sz6m 6rt6k irhat6, a szerz6d€sek 6rt6k€t
Ft-ban,, arab szimokkal kell kifejezni)
kiizbeszerz6sek

sz6ma,

0

kiizbeszerz6sek 6rt6ke:

IV.2) A kiizpontositott kiizbeszerz6i eljirdsban beszerzett iruk/szolgiltrt{sok
szerz6d€sek 6rt6ke (arab sa4mokkal, Ft-ban kifejezve): 9 525 789 HUF

IV'3) Elekhonikus 6rlejt6s alkdm z{sa (valamennyi mez6be

csak sz{m €rt6k irhat6, a szerz6d6sek €rt6k€t Ft-

ban, arab sz6mokkal kell kifejezni)

kiizbeszerz6seksz6ma:

0

ktizbesz€rz6sek erteke:

IV.4) Dinamikus beszerzGsi rendszer alkalmazfsa (valamennyi
6rtek6t FGban, arab szdmoklal kell kifejezni)
k6zbeszerz€sek

sz6ma:

kiizbeszerz6sek 6rt6ke

mez<ibe csak

satn 6rtek irhat6,

a szerzrid6sek

0

:

IV.5) Kornyezetv6delmi szempontok (ziild kiizbeszerz6s) (vatamennl mezribe csak sz6m 6rtek irhat6,
szerz6d€sek 6rtek€t Ft-ban, arab szimokkal kell kifeiezni)

IV.5.1) Az eljir6sban kiimyezew€delmi szempontok keriiltek meghat6roz{sri szerr6d€sei

kiizbeszerz6seksaiLrna:
kiizbeszerz€sek

6rt6ke:

a

feltetelk6ii-

li

l1
5 38'l 362 630

IV.5.2) Az elj6rdsban kiimyezew€delmi szempontok keriiltek meghauirorfusnbir6lati
r€szszempontkenValszempontk€nt

kiizbeszerz6sekszimur

0

kdzbeszerz€sek 6rt6ke:

IV.53) Az elj6rdsban kiimyezewddelmi szempontok ker tek meghatr{roz6sra a miiszakileir6s
kdzbeszerz6seksz6ma:
ktizbeszeruEsek

6rt6ke:

r€ffii

2
4 917 281 804 HUF

IV.5.4) Az elj6r6sban kiimy€zetv€delmi szemponto
kdrnyezetv6delmi int6zked6sek alkalmaz.is6nak el6ir6sdval (€pitesi beruh6z6s €s szolg6ltatas megrendel6s eseten)

0

kdzbeszerz6sek sz6ma:
kiizbeszerz€sek 6rt6ke

:

N.5.5) Az elj6r6sban ktimyezew€delmi szempontok keriiltek meghau4rozdsra az alkalmass6gi feltetelek kiir6ben
k6myezetv6delmi vezet6si rendszereknek val6 megfelel€s igazol6s6val

k6zbeszerz6seksz4mu,
kiizbeszerz€sek 6rt6ke

IV.5.6)

Zild

0

:

kiizbeszerz6sek UV.5.1HV.5.5) pontokl iisszesen

k6zbeszerz6sek sz6ma:

t4

kdzbeszerz6sek 6rt€ke:

5 387 362 630

tV.6) Szoci6lis szempontok liryelembe v6tele (valamennyi

mez<ibe csak szim 6rt6k irhat6, a szerz(id€sek

6rt€k6t Ft-ban, arab sz6rnokkal kell kifejezni)

W.f.f; a"

e5arasUan szoci6lis szempontok keriiltek meghat6roz6sra szerz<id6ses folt6telk6nt

n

ktizbeszerz€sekszdma: U
kiizbeszerz6sek 6rt6ke:

@ontokkeriiltekmeghat.iroz6srabir6tatir6szszempontk€nValszempontk6nt

a

kiizbeszerz6seksz6ma: .L
kdzbeszerz6sek

IV"63) Ar

6rt€ke:

"tj6r6sbatr

4 917 2El 804 HUF

-oci6lis szempontok keriiltek meghatfuozAsra a miiszaki leir6s r6szek6nt

n

ktizbeszerz6sekszdma: U
kiizbeszerzesek 6rt6ke:

fv.O.l) ez darasUan szoci6lis szompontok keriiltek m€ghateroz6sra alkalmass6gi felt6telk6nt

kiizbeszerz€seksz6mu,

0

kitzbeszerz€sek Crt6ke:

IV"65) A, etJ6.6"b"" sro"i6lis szempontok keriiltek meghat6roz6sra v€dett foglalkoztat6k szim6ra fenntartott
kdzbeszerzds ittj6n

kitzbeszerz€seksz5na:
kozbeszorz€sek 6rt6ke

:

n
\,

IV.6.6) Szoclills sz€mpontok llgyelembevot€l6vel megval6sltott elj6r68ok UV.6.1[V.6.5) pontok] iisszesen

o, 2
ktizbeszerz€sek €rt€ke: 4 917 28t 804 HUF
kiizbeszerz6sek saim

lV.7) EU drpokb6l finrnszirozott/Eu-s projektekkel krpcsolstos kiizb$zerzdsek (valamennyi mez6be csak
sz6m 6rt€k lrhato, a szerz6d6sek €rt6k6t Ft-ban, arab sz6mokkal kell kifejezni)

sz6ma: 14
kiizbeszerzEsek 6rtfke: 5 387 362 630 HUF
kilzbeszerz€sek

Iv.E) A mikro-, kis-

6s

kiiz6pv6lhlkoz{sok 6ltal megnyert kozbeszerz&ek a Kbt 60. $-6nak (5)

bekezd6s6vel dsszetiigg6sben (valamennyi mez6be csak szrim 6rt6k that6, a szerz6d€sek 6rt6k6t Ft-ban" arab
sz4mokkal kell kifejezni)
kiizbeszerz€sek
kiizbeszerz€sek

szima: 16
€rt€ke: 5 481 086 730

6s kiiz6pvillalkoz{sok sz6m6ra fenntartott kdzbeszerz6sek (Kbt. 122. S-6nrk (9)
(valamennyi
mezobe csak szl{m 6rt€k irhat6, a szerzod€sek 6rt€k6t Ft-ban, arab sz.4mokkal kell
bekezd6se)

IV.g) A mlko-' kiskifejezni)
kiizbeszerzesek

szi.Lrnot

0

ktizbeszerzesek 6rt6ke:

Iv.t0) Az osszEcEzfs

FELADAsANAK

Inoporqtra,

20 I 3106/10

@v/t6/nap)

4;i5i61c,...11'

