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mezóbe csak Szám é|ték írható, a sz€rződések átékét Ft-ban' arab számmal kell kifejezni)

'"'.",ffi2
Edeke'  ]9 'bóo 800'  Ft

IlI. SZAKÁSZ: AZ AJÁNLÁTKÉRÓ KoZBESZERZÉSEIRE voNATKozó RÉSZLETES
ADATOK

III.I) ^ közbeszerzések összesítése, kiYéve a lv.l)-tv.2). és Iv.4). pontokban írt közbeszerzések€t (vaiamennyi
mczóbe csak szám érték írható, a szer7,ődések éíékét Ft.ban' arab szánna] ke]] kiÍ.eiezni)

I l| '| ' t) Arubesz € rzés

| | |.1 '  l . l  )  El járás típusa

Közösségi eljárisrehtl (Kbt. IV' Íejezete) (az a|ábbib]okkban csak egy el.járás.tipust jelö1jön meg)

l":1,",.". =I:::Ti#:ij::*'*" ffilr""n*,
! gyorsitott meghíváSos ! keretmegál]apodásos 

'17'700.000'- Ft+200 % (értéke)

|l hi|dehény kiJzzótételéVe| induló n versenypárbeszéd

''--1Erészbőlazegyese1jár6ÍípusokszeÍin!lefuUtatattktjzbeszetzéseklőIf\iggőentöbbhavná!dndó)'-'----.

o\\ lc\ i rllh?\ rer zé\ o Aijzör\iBi jű rá\ r"ndhPh: ffi l {s'md)4.'700'000'. |l )00o"{eaékel

EgJ'szeríí eÜáÍns 6bl' VI. Jejezeíe) kz a|ábbi b|okkban csak egy eljarás.típuslje1öljön meg)

\ | i rde| n.  || le ndulo |;rg}Jh '  t .á .
nélkiili ffiZ tsz:nra;

f] hirdetménnye| indu]ó iáÍgyalásos 39.ó66.800'- Ft (éÍéke)

! hirdetmény nélkül indu]ó
táqyalásos

---_---1E ré',h.,l dz eges eljá|ás.tipusok sze|int LeJblytaÍo|t közbesze|zesekő! fugeően Íöbb hasznáIandó)------

ossx?s árubes-Lerzé' u eg,,szeríi eljütósbdn: ffi 1 i,,*4'.'.o'oo0'-Ft (órtéke)

It|.l.1.2) A közbeszerzés cPv kódja szerinti bontás

^özÜ\\i!i Pliárisr d (KbÍ. IV J.jezel.)

$+t r' ) 4 )0000 .0  ( í -P \  kod '  Io l a  g ) .7e l i r l |  {H f ; l .wamat  
4 ' ' . 00 .000  |L  200oo ié ' réke

.''-------'(E |észhől a CPríőűrg/|tk szánándknegíelelően !öbb sor használandó) ' _'---''''-----....-..

.)sszes ú.ubeszeÍzí a közö|ségi etjúrásftndben: ffi1 1,"*4 o'.'oo.o0oFt+2009 o (eneke]

2,, =vc- 0e)



Egrszeű eljáÍós (Kbí. yI. Íejezeíe)

22000000.0 (cPv kód' főtárgy szerint) ffi1 Gzáma) 8.sao.ooo.'Ft (éÍéke)
'''.....---...------..---(E,á,zbőlaCPyíőtárpakszánánüknedelelőentöbbsarho:zná]an!ló).--'''-''' -

ossze, árubeszetzés az eglszeÍíi elj.i 'sban: ffi1 ,.*'.,, ,oo ooo -Ft(eneke)

uI.r.2) Épitési beruházá5

III.1.2.1) Eljárás típusa

Kihösséqi eÜnrásrcnd (Kbí IV. Íejezete) (az a|ábbi blokkban csak egy eljárás.tipus|jelöljön meg)

! nyilt

! meghivásos

D h:rdemeny néI|( |ilá|P)d|d"o. 
il#+ ',"."

! gyorsltott tárg}a|á5os

!gyorsitottmeghivásos !keÍetmegál]apodásos

! hirdetnény közzétételével indu]ó ! versenypáÍb€széd
targyalasos

(értéke)

--------(E részből az eg/e; eljfuÍ^ típBak sze|int leíolyta|ot| kozbeszetzéseklől fügsően tobb h6znú!an.1ó)

osszes épít^i beruhúzlis ú közösségi eljá ^rendben: ffir"",.o (erteke)

osszes épí|ési beruház|Ís a közösségí eljú|ó:tefií.Ibeh' fih,eb eléÍle w9 meghala.Lű ( közösségi éttékhalú. feléÍ, íle nen

é e eIa közósségi é|tékhutárt: ffii'"'.o (éftéke)

EgJJszeií eljáÍlx (Kbr yI. Íejezete) (az a|lbbi b|okkban csak eg/ el.jáíás-típust ielölión meg)

! hirdetménny€l induló tárgyalás
nélküli

! hirdeínénnye1 indutó tárgyalásos

! hirdetÍnény nólkül induló
tárgyaláSos

ffi4"'.o
(.11é|o

--__----(E |észből az eg* euárás.típusok szet jnt lefalytalo kí)zbes,e|zésektől fügsően |Tbb használandó)

oÍ!z?Í éphési beruhdzlis az ?g,szz,lí djúÍúsbl]h: ffi,,*'", (éÍéke)

III.I.2.2) A közbeszerzós CPv kódja szerinti boÍtás

KÓzösségi eljárúsrefiÍI (Kht. IV. Íejezete)

Ő



##fiH#ffi fit*vtoa,rotarevszerino ffia'.."t-
. '---(E lés.ből d CPI/ Íiitárgak szánának neg|ele!ően tobb sat has.naan.Ió)

osszes ipítési beÍuhíizds a kö.össégi eljlinjsrendben' ffi o'.a) -

(éÍéke)

(é'.tdke)

ossA| épílési berul,|izis a közösségi eljá|.ÍsÍen.Iben,

tlte eI .| köxösségi éÍ|ékhaÍüft:

aneI, elé e vg] h,eghaladta a közösségi é|tékhatűÍ ÍeléÍ' í]e nen

ffir"'u."r (értéke)

Egrs.e í eljúÍlis (Kbl. VI' Íejaete) (az, a\ábbi b|okkban csak egy €ljárás.tjpust ielÓljón meg)

! hirdetménnyel induló tárgyalás
nélkü]i

! hirdetménnycl induló tár$/a1ásos

! hirdetmóny nélkül induló

ffia*.o
(éftél.c)

1E,és.ből dz eges elid|ús |ipusakszerinÍ lefulytatott kozbeszerzésektől fuEgően tobb haszh,jlandó)-----.

tl

Egrszeií eljútá| (KhL VI. Íejexeíe)

ffi##H# H(CPVkód,főtárgyszerintl ffir,"'*")-
.(E|és.hől a CPV fő|átgak s,ámának negfelelően !öbb sor használandó|

ossies tptÍllsi beÍuhlizlis !l. eusxe|íí eljárisbní|: ffi r,*lno-

||  | . l . J)  Építési  koncessz ió

tII. l .3 '  l)  EIjárás tÍpusa

Közösségi eliá.tisrcnd (KbÍ. rV. Íejezete) (az a|ábbi blokkban csak egy e|iárás{ipustjeiÖljön meg)

! hirdehnény nélküli tárgya]ásos

! keretnegállapodásos

! hid€tmé|y kÖzzétételéve] induló ! versen}'párbeszéd
táfg}alásos

. ( E rés. ből a' e&yes eÜ á 5 típusak s.er ínt lefalyül|ot| kozbeszer.ésektől frig!ően |öbb használandó) '.''..'....-.

os|xes épíl*i koncasszió u köI'össégi eljdttisÍendbe :

Összes épi!ési koncesszió u ki'zösségi eljárásrendhen, dmety e[bte wg meghaldfu a kijzijsségi é|tékhűlíiÍ'felé|, denem

é c el a kijzullógi érlékhÍIld : ffiu"u"

=vL r;6^,t



osszes épí|ési koncesszió uz eq!,szeÍII eÜú isbl,t: ffia^-"r (éÍéke)

Iü.l.3.2) A közbeszezés CPv kódja szcrinti bontás

KöziJsségi eljáÍljsÍend (I$|. IV 'feje&te)

ffi ft {crv toa' rota.sr s,".inD ffit,"'.o (órtÓlrc)
' --_(E |^zből a CPy Jőtfugak szánúnak neg[ele]őeh fubb so| harználandó)------ .

Összes epílési konce',szió ű közösségi eljliÍlisrcndben: ffi u"*"l - r.n.*o

ossze, épí|ési kohcessxió a közössési eljáflkrcnúben' uneb eléÍte v!g/ meghaldd|d a közössési é.lékhaí!ÍrJbIé|, e neh|

érÍe eIl hi,zösségi é|tékhutáÍt: ffir.".o
Euszern eljdÍljs (KbL yI. fejezele)

ffi fr {clv toa' rot.l.s,,..i".r ffi ( sza'na ) - (é|léko
'--(E |észből a CPyJőtbgak szánának negirekben íöbb sa| használandó)

d s ze sépí tés i konce s s z i ó ű . egy s ze r í íe l j á |úsbn : . f f i G z áma ) - (é . téke )

III. l.4) szolgá|tatás-negrende|és

11]. l .4.1) El járás típusa

Ktjzösségi eljá|á'rcÍIt (KbL IV. Íejeze|e) (az a|áhbi blokkban csak egy €ljarás-típust jelöljön meg)

! meghívásos ! ker€rmesállapodásos

n s/ofsÍtott megbívásos ! versenypáÍbeszéd

n hil{tetmény közzétételével induló ! tervpáLyazat
tárgyalásos

D hiÍdeimény néIkülj tárgya]ásos

---_--_.(E részből az eges etjá|ás típusok szerin! lefolyta|ott k,,beszeÍzések!ől Jugeően labb hdlználandó).'-----.

osszes'zotgáIÍalds.megIeuIelésukiJzösségieIjljÍo*"'o*'.ffir,zarnat-(értéke)

Egysxe i eljáÍl's (Kbt' vI' Íejezeíe) (az a|ábbi blokkban csak egy €ljárás'típustj€li']jÓn meg)

X hirdetménnyel induló tárgyalás
nélküli

! hirdeiménnyel induló iírgyalásos

! hirdetmény nélkiil indu]ó
tárgyalásos

ffi1,-".",
]0 826'800.Ft (értéke)

í VL fp*;J



'_--_.(E részből a' egles elj á|á|.tí?usak szerínt lqfalytatatt kBbeszerzésekől Íuggően !öbb hdszn,jlanttó)..-''''-.-..

ossxes szolgdlfu|!ís-megrendelés az eqysze í eljá|ásban: ffi1 r""u*o .o'*'u''00'-Ft (éúék€)

||l.|,,l.2) A közbeszerzés cPV kódja sz€rinti bontás

Kö\össégi eÜnráyend (Kbí IV. Íejezete)

EJl''u:riÍ eljdrds (KbL v l. Íejezel!}

79713000'5 (CPV kód' fótárgy szeíint) ffi1 1."*u1.o'''u'*0o'. Ft (átéke)
4E rés,ből a CPy íőtá|glak szánának negi|e|elóen ÍÓbb so| hasznáIL dó)

Összes sz0lglitÍttis.megrcn(te!ós ti egysze|íi eÜdÍlúsbnn: ffi1 1""*ut . o',,u' u00 '-Ft (átéke)

II|.l'5) szoIgáltatási koncesszió

III. l .5. l) El járás t ipusa

I,Elszeríí eljirás (K bÍ' !4' Íejq'e|e) (az a1ábbi blokkban csak esy eÜárás-típust j e1öljön meg)

! hirdetménnyel indüló tár$alás
nélküli

! hirdeínénnyel induló targya]ásos

! hirdetrnény né]kül induló
tárgyalásos

ffir,"*o
(eíeke)

'^_1E rós:hi;! üz eg|es eljátás.típusak szerint lefobtalo|t közbeszerzések!ől Jilqgően ÍÖbb használanda)--_--

Ólszes s?'olgíilklr!Ísi ko,Icessiió ax e1J)sze.ií eljá|lilban: ffi a*."l (értéke)

!|l'l.5.2) A közbesz€rzés cPv kódja szerinti bontás

EglszeÍí eljá|is (Kbí YI. Íejezete)

-ft {crv toa, ttarsr szer;no ffi,,.u'u, (érték€)

'' '''....-..------.. (E részből a CPI/ főtárgak számának ne{elelően több so| havnálandó)

osszel s.olg|iüanisi koncesszilj az eglszeríi eljdrlisbat,: (értéke)ffir,"u*t

e 6w')



l[.2 A tárgyalásos eljárások á|apján megva|ósított lözb€szerzések össz€sÍtése (valamennyj me7óbe csak s7á'n Úrlék

Írható, a szerződés€k értékét Ft.ban' arab számnal kel] kif€j€zni)

III.2.l) Árubeszerzés

Kiizösségi eljáÍás ren.l (KbL IV. Íejeze|e)

!  t zq  s t ' to t  !  t '> .$ r : ' " '  !  t . : s  $ rq ro ,  !  125  o ,4 rd ,  : . t  t t++
Ü124'$(2)ó, |) I25' 5e) b) L.-] 125'5(4)b] fi+l|{ (szama]

! r25. S (1) ! 12s. S (2) c, ! 12s. S (4) 4 (éÍéke)

(E részből a t.jrgalásos eli á|ások típu|ajndk nesfele!ően tabh ha\zná|dndó,

ninden eges tí?usnáI csdk ep hii, atkozást j elöIj an neg)

Ór.&Í ldrs}ÍIlli\U\ órn hPsz?tzés lI közö\\égi ?lit.li..""o,"'. ffi 
.'"."' ( iícL.

Egysze í eljdÍds (KbL yI. Íejeze|e)

! 252' $ (t) a, ! 125' s (2) ó, ! 125' $ (4).:,

! 252. $ (r) ó) ! ]25' $ (4) 
", ! l25' $ (4) d)

! 252' s (1)., ! ]25' $ (4) ó,

_ (E részből a táry,aLásos eU úrásak típu sainak negfelelően |öbb használandó, ---_-.

nínden eges típusnál c,ak eg,, h^,atko.ástJelöIjön me&)

(értéke)

ffi,-"."r

Ö\\z?s Í.jryJald\o| tj|uhcsz"rzé\ az ey|\zc.ű ?IjüÍnsb(n: ffi . -'." (értéke)

IIr.2'2) Építési berüházás/építési koncesszió

Ki,zösségi etjú srend (Kb|. I|/. Íejezele)

!  |2a ' s{2 l " ,  !  |25 ' s ( l )  !  |25 ' s t2 ' . ,  !  | l a  . (2 |  TÍÍÍt ,
f] 124. $ (2) ó/ |) I25' s Q) .) ! l25' $ (]] a,) {++|fi (szamar

D l24. i e) ", ! ]25' $ (2) ó, ! l25. s (3) ö)

osszes rárgl Lisos épt|ési beruházlis/épílési honcesszió a közösségi eljárt'srcndben:

l f i .n ö ' s4m,| _(éléke)

(ér!ék€)

(E részből a táryuklsos elj á|^ak Íipusainak negiele|ően több használandó,

ninden eges típusnál dak egl hiyatkozán jelÖljön neg)

Egjsze i e]jd|ús (Kbí Vl.Íejezete)

! 252' s (l) ", ! l25. s (2) á)

! 252' s (1) ó, f] 125' $ (3) a,

! 252. $ (l) c.) ! r25. S (3) b, G.ték")

V- fu)r



(E részből lt !.irg/d!üsas eafu^ok típusaind| negfelelóektöbb ha,znáIdndó,

ninden eg/es |ípusnál csak eg hiydtkozht j elöÜön nes)

oÍsrs lliryraldsos épiíé|i beruházíls/épÍtz1i koncatszió ax egrsze í eljú|á,ban:

{.r+il{ (szamc I (értéke)

l l l .2.3) szoIgá|ta|ás/szolgá|tátási  koncesszió

EgJszeríí eljá is (Ib|. vI. ÍejezeÍe)

!  2 i 2  
" s  

( r )  a l  ! 252 .{ ( r ) . /

! 252' 
"t 

( l) l ,] ! ]25' { (2) ó, -tiÍÍÍ(sza'na)

(éÉék€)

'(E rés,ből a táqlalásos eÜ árások tí?usüínak neg]felelően több használanda'

ninden eges típushál c\ak eg', hi|aíkozást j elÖIj ön nee)

oss.es lilg,.'lásos szolgűlÍu|ús/szolgtílÍ|,|1isi koncesszió a nemzeti eljíiÍ|hrcn.Iben:

(szánra) (é'1éke)

IV. SZAKASZ: ToVÁsnr rNnoRMÁcIór

rV.I) A wTo Közbeszer7-ési M€gá|I2podás (GPA) bátá|ya alá nem tartozó' a közösségi értókhatárokat e|éró vagy
'7t megha|adó értékú közbesz€rzések (valam€nnyi mezóbe csak szám érték írható, a sz€rzódések értékét Ft-ban', arab
számokkaI ke|| ki|c iezni)

kÖzbeszcrzósok száma:

k0Zbcszc.zések értéke:

IV'2) A központosított közb€széÍzési eliárásban beszerzctt árUk,/szo|gáItatások

szerzódések értékc (arab számokkal' Ft-ban kjfejezve):

IV.3) E|ektronikus árlejté5
számokkal kell kifejezni)

közbeszerzósek száma:

közbeszerzések értéke:

alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerzódések átékét Ft.baü' aÍab

IV.4) Dinamikus beszerzési r€ndsz€r alkalmazása (valamennyi mezóbe csak szám érték írható' a szerződések éllékét
Ft-ban' arab számokkal keIl kiÍ.eiezoi)

közbeszerzéSek szá'ná]

közbeszerzések éÉéke:

lV.5) Kórnyezetvédclmi szempontok (zöld közb€szerzés) (va]amennyi mezóbe csak szám éÍék írható' a szerzódések
éíókél Fl.|ran. arab számoklQl ke1l kifeiezni)

8 Y( fi*^)



tv.5'r) A Kbt. 53. s-a (7) bekezdésének a|ka|mázása

közbeszeÍzesek száma:

közbeszerzések értéke:

Iv.5.2) A Kbt.57. s-a (4) bekezdés c) pontjának alkalmazása

kÖzbeszerzésck száma:

kÖzbeszerzések értéke:

Iv.5.3) A Kbt' 58' s-3 (5) bek€zdésének all €lmazása

közbeszerzések sáma:

közbeszerzések értéke:

|V.5.4) A Kbt. ó7. s-a (2)

közbeszerzések Száma:

kÖzbeszerzések értéke:

bekezdés f) pontjának aIkaImazása

IV'5.5) A Kbt.68. s-' (5) bekezdósénck alkalmazása

közbeszerzések Szána:

ktzbeszerzések értékeI

lV'5.6) zöld közbeszerzésck összesen

közbeSzerzések szánra:

közbeszerzések érték€:

Iv.6) szociá|is szenpontok ngye|eÍnbe vétele (va]amennyi mezóbe csak száln érték írható' a szerzódéSek édékét Ft-ban'
arab szímokkal kel1 kiíeiezni)

tV.ó.1) A szociá|is szcmpont a műszaki leírás (Kbt. 58. $-a) neghatározása során kérü|t figye|émb€ vételre

kÖ7])eszerzések száma:

közbeszerzések értéke:

tV.6.2) A szociá|is szempont az a|kalinassági feltételek (Kbt. ó6. és 67. s) Ineghatározása során kerijIt t'igyelemb€

közbesz€rzések száma:

köZbesz€rzések éÍtéke:

Iv.6.3) A szociá|is szenpont a bírálati szempontok (Kbt. 57. s-a) meghátározása során kerü|t figye|émbe vétclrc

kozbeszerzések sáma:

kozbeszerzések éíéke:

s vc ír'*'



IV.6.'|) A szociális szempont a szerzródéses feltéte|ek [Kbt. 53. $.ának (7) bekezdés€] n€ghatároása során lrcrült
figyelemb€ véteIre

rrrltat
| ,/h,,2( z(scr \/l,nJ ElFi
közb€s7e.7ések értéke:

lV.6.5) Vódett fogla|koztatók számára I'enntartott közb€szerzések G(bt. r7lA. s)

ki'zbesZeÍzéSek sáma:

közbeszerzések áréke:

tV'6.6) Szociális szempontok ngye|embcvételév€| negvalósított e|járások uV.6.1FIv.6.5) pontok| össz€s€n

közbeszerzések száma:

közbesze[ések értéke:

IV.7) trU a|ápokbó| finanszírozott/Eu-s projektckkel kapcso|atos közb€szerzések (valamennyi mezóbe csak szám
érték kható, a s7-erzódések értékét Ft.ban' aÍab számokkal kell kifejezni)

közbeszerzések száma:

kÖzbes^rZések énéke:

IV.8) A mikro-, kis és kózépvál|alkozások á|ta| megnyert közbesz€rzések a Kbt. 70. s-ának (2) bekezdesével
összefiiggésben (valamenny i mezóbe csak szám érték Írható, a szerzódések éíékét Ft-ban' arab számokkal kell kjfejezni)

közbeszerzések száma:

kijzbeszerzések ét1éke:

Iv.9) A mikÍo-, kis- és középvá|lalkoások sánára f€nntartott közb€szerz€sek (Kbt. 253. s) (valamennyi m€zób€
csak szám él1ék irható. a szerződések értékét Ft ban' arab szárnokkal kell kifej€zni)

kcjzbeszerzések száma:

közbeszerzések értékel

Iv.10) Az összEcrzÉsFELÁD^SÁNAK DATUMÁ: 20I| -05 -02 ran,""ol

lo YL dnil


