
17. inelléíc/et a 44/2015. (~7. 2.) MvM rendelet/iez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

Az éves statisztikai összegezés
Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a klasszikus ajánlatkérök vonatkozásában

1.1) Név és címek

Hivatalos név: t,Q~zr~~ ‘t ‘ ‚~‘ ‘~ ?„_~ . . Nemzeti azonosí(ószárn:2
Postai Cím: :.
Város: NUT5~kód Postai irán ítószám:JZ Orszá : t&.~ ‘~Cre (~

.. L~ TJ2c1.2) Az ajanlatkero tipusa i

~zenrezet[Kbts*c9)c3)bekezdés1

1.3) Fő tevékenység

Altalános közszolgáltaasok D Lakásszolgáltaiis ás közösségi rekreáció
D onvédelem a Szociális védelem
a Közrend és biztonság D Szabadidő, kultúra és vallás
n Köniyezetvéd&em a Oktatás
o Gazdasági és pénzügyek D Egyéb tevékenység:

U. szakasz: az ajánlatJcérő közbeszerzéseire vonatkozó általános adatok

11.1) Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű közbeszerzések
(valamennyi mezőben érték kizáró/a crab szmmal a4jjató meg, a s~erzó’dése/’ összértékéz HUF-han) ‚

Száma~7 Osszénék~ . (- 1~, .~ 4 ( ‚ ~(& . t ~ C~ c&~~ t~~t

11.2) Az uniós értékbatárok alatti becsült értékű közbeszerzések V€”t”öcp I’ r&.

(valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések ösrértékét HfJF-han)~ ~ L ( ‘

111. szakasz: az ajánlatkérő közl,eszerzéseire vonatkozó részktes adatok ‚C iJ~ /‘~ /(~ Á.) V
111.1) A közbeszerzések összesitése (kivéve a JV.].I)-Jv12) és iV].4~-JV].5) pontokban megadott

közbeszerzésekeQ

111,1.1) Arubeszerzés (valamennyi mezőben é’tékkizárólag arab számmal adható meg, a szcitődések értékét
HUE-ban kel! me adni
H1.1.JJ) A Kbt. Második Része szerinti eljárások összesítése2

a Nyílt eljárás I Száma: [] Osszértéke: []
D Gyorsitott nyílt eljárás I Száma: []Osszértéke: []
a Meghívásos eljárás I Száma: [ Osszértéke: []
D Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: (] Osszértéke: []
o Előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [] Osszértéke: []
o Tárgyalásos eljárás / Száma: []Osszértéke: []2
n Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [] Osszértéke: []
D Előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljái-ás I Száma: [] Osszértéke: []
D Versenypárbeszédl Száma: [] Összértéke: []
D lnnovációs partaerség I Száma: [] Osszértéke: []
D Hirdetmé’~ nélküli táriz alásos elárás I Száma: Összértéke:
A Kbt, Második Része szeiinti összes á”ubeszerzés2

1. szakasz: Ajánlatkérő



S~:J1’z~néke:{J ____

III.) .5.2) A KüL Harmadik Rés,e sierinti eljárások ‘yesítése2 [
o A KIM. 117. ~ szet inti ~aját hc’zerzéti szabál\ol: sztriiti djárás I Száma: [] fl’Cr:éL~:
o ~:‘ílt rljárás ‘ Száma: I] Os~zétiéke: I]

(3’ursí’’tt nih eljárá~ I Száma: L.] Osczértél,c: []
O Sieehi\ á~o~ LI jams’ Száma: L 1 Osszértéke: []
D (3:’Lrsík)tt I eehi\áscs cl iát ás / Száma: [] tjsszénéhe: []
o Előzetes időszakoL előzetes tájékoztató’ al metlurdetcit me jhh á~os UJjáróL F zónm : [ Osszértéke : ]
D TáIu\aláLos eUá~ ! Száma: [] (5sszértéke: []
o Gvorsi’t’t tárt yalásos eljáráL Száma: [] sLzénéke: []
D Előzetesidőszakos előzetes lájékozlató’ a~ meghiidetett tárgyalásc.s eljárás / Száma: [] Oszértél:e: []
D Ven~en\páItieszéd/ Száma: LI Osszértéke: []
o Inno’ ációs parmetséc / Száma: [] Összértéke: []
o I lirdetmény nélküli iáreyalásos eljárás / Száma: [] Os~zértéke: []
o A KIM. 113. ~ szerinti nyílt eljárás / Száma: [] Osszértéke: []
o A Kht 153. ~ szerinti Ineghi’ ásos eljárás / Száma: [] Osszértéke: []
o Á KIM. 113. ~ szerinti vrayalásss eljárás / Száma: [] Os’zértéke: []
o A Kht. 555. ~ szerinti ‘nih eljárás / Száma: [] Osszértéke: [] .‚

o A KIM. 115. ~ szerinti hirdetmény nélküli tárevalásos eljárás/ Száma: [1 Os~~értéke: [1 __________

A KIM. Harmadik Része szerinti összes árul,eszerzés2
Száma: [1 Osszértéke: [] ______________________

111.1.13) Az_áruheszerzések_fő_tárgy_szeriud_CPV_hódok_alapján_történő_összesítése2 ___________________

A KIM. Második Része
Fő CPV-kód:1 [It]. [J[ ]. I ][] . [Ill-LI /Száma: L ]Összártéke: []
A KIM. Harmadik Része
Fő CPV-kód:1 L ]Jjj[ ]. L H 1 . [ILl - 1 / Száma: L 1 Osszértéke: [1 _________________________

111.1.2) Epítési beruházás (vuh,n,c;uoj „icől’nz ójijk /;00r0102 ala!, .CJlIilIhl! ‚ndiaíJ Hug. 1 0~’T~J

lILE—/i’,,7 1:’!! jfl~g’j’i~f)
111.1.2.1) A KIM. Második Része szennti eljárások összesítése2

o Nyílt eljárás / Száma: L ] Osszériéke: []
D G~ rsított nyílt eljárás i Száma: L ] Összértel:e: L ]
o Meghi’ásos cl járás / Száma: [1 Osszértéke: L ]
o Gyorsított meuhí’ ásos eljárás / Száma: L ] Osszértéke: L ]
o Előzetes tó jékozta’ó\ al meuhirdetett meehis ásos eljárás / Száma: L ] Osszértűke: ]
o Tárgyalásos cl járás Száma: [] Osszértéke: []
o Gzoisitott tárgyalásos eljárás / Száma: [] Osszértéke: [1
o Előzetes tájékoztató’ al meghirdc,ett tárgwdásis eljárás Száma: [] Osszértél’e: [
o \‘ersen’párbcszéd; S záma: [] Osszérté l’e: []
o lonci’ ációs partnerség / S_flua: L ] Osszénéle: L ]
a I1ndcrmeny nelküli tárQalásoscljálás (Száma: ~i Os z~tél’J
A Rho isiásodik Része szerin’i összes építési heruházáL2
ám(,~széi-tél~Q ______ ___

111.1.2.2) A 1’ht. Ilarinad ik R ötre szerLnd eljárások összesítése2
oAKht. 117. ~ rtrintkajthc’zerzési sz:hál’ck rzcrü;ti cljárút F.’ánu,: Li Ön:crtLl L: ) [
oN’íltLIjút/~ ~ ana:[ 1tt»~énd.c:I1 L
L tistliltiji ;loItL’t:Lra~ ~:t.tia: I.i~’~~ntlt~ 1
o l’ILci1í’ a-’~ tliiJa~ ~‚~1’:’: ] ( ‘o.LrtIe:[ ]
:‚i’ :ttiiceki’:’,,’ ‘s’jí’:~ 5’:n’zi: I I tt~~LttLlL: [
II Lt’.o —~ U L sI ‘I ‚In,sjit,’5,5’ is) ii I

lrg’i’~~li.I.~ ~~an.:i Lt~~.snsl.s:[

L IHLtL’ (OL :l’LLL ets,)LIV:o(’aln’LLLLi’kiLt’.r,
L \L ‘~~ikLLLl 5~n:’

L 5”~’~~’t~l ti,’5g ~ .r.,L[it~’:e(tLl.L~L

1s;k.si~..io~ ~ no,: L L
.EP,n)ts maj ~‘o5LiI L

. --.



tA klit I 13. ~ szerinti mcuhi’á’u~ cI~ár~ !Számn: [ ] O”zénél:e: ]
;AKht. 113. ‘~zerinti tár2’alá’rt~ cljárá~/Syáma: [] (k’.,éríél;e: ]
A Rh. 115. ~ sztrinti inílt cijárá~ I Száma: ] ()s’zénel c: [1

u 41’U lb ~ ‘.zarnllhucitlnien\ n Iluiltal ltSO’tLlJ tL.1I~.~z W trtztrt~L~~]

A Rht. I-lnmmdik Ré~ze ~zerin[i s~ze~ építés bc-rubázát2
Száma: 1 Os~zér éLe: [1 ___________________________________________________ _________

111.1.2.3) Az építési beruházások lő tár~y szernti CPV kódok a[~pjárnürténő összesílése2
A KIM. Má~odik Része

Fő CPV-kódi [IL IL]!]. []!].! ][]. [] ‘Száma: [] Ústzénéi:e: [)
A Rh. Ii armad ik Része
Fő CPV-kód:1 ]LhLLLÜLL[JLLL] / Száma: I] Osszértéke: [] ______

111.1.3) Epítési koncesszió (iy;]un;nnn-i ?ncőbuI é;iJic hiaáró/ag cityib icc;;zizn’il (UI//Old Ifl’g. cl ;:~ lDnJL’t k (~)UkJl
JIVE—ba;, hell l//Q (UI/li) _________________________________________________________________________________________________

111.1.3.1) A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékliatárt elérő becsült értékű eljárások összesitése2
D l-lirdeuiiény kőzzélételé\ cl induló tárgvalá~ nélküli koncessziós beszerzési eljárás I Száma: [] Osszértéke: !]
t~ 1-lirdeunény közzétételé’ cl induló tárgyalás mcgiartásá’ al lefol”tatott koncessziós beszerzési eljárá~ Száma: L I
Os’zértéke: [I
a Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás! Száma: LI Összénéke: ]
a Hit dctinen’ nelL nIt tnt gs this megni ~ nI left 1’ t ton 1 oncesszios bcszei zesi .1 tar ! ~z anti Li 0’’., L~ II L [J
A KIM. Negyedik Része szerinti uniós ér ékhatárt elérő becsült énékü Összes építési konccsszió2

Száma: [] Osszértéke: [1 ____________________________________
111.1 .3.2) A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékltatár elérő becsült értékű eljárások össiesíiése2

fnilani’m~ii zli’:dlk-n t/lé/c Li:J;é /ne cfln!~ ~z’u,nm’,la’/h’;zó l/lt% cl ;:ccchi’;tlc JiiJét HUE-b~~, hu! li[’tUIt/flh)

o Fiird~u én’ l’özzététclé’ cl induló ráru’alás néll:üli kc’nLessziós beszei zé’i eljárás Száma: II Oss;oiJLc: L ]
a Hircleuneny közzétélclé\ cl induló tánvalás megtará..á’ al lefol~ tatoit Lnccs’.zi.~s bcczerzéd eljárá’ ~irta: I I
O sszériék C: []
n Hirdetmény közzététele nell:üli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési cl jái ás! Száma: L ] Összértéke: ]
a Hirdetmény nélküli tárgyalás meelanásá\ al leklvtato’i koncessziós heszer~ési eljárás/ SzámajJ O’vaéutlc[J_~
A Rh. Nes’edik Része szerinti nemzeti énékhatárt elérő becsült értékű ös~zes építési LonccssziiC

Száma: !] Osszértél’e: [1 _____________

[11.1.3.3) Az építési konccssziók íő tárny szerinti CPV kódok alapján türténő dsszesítésc2
Iiniós értékhatái-t elérő építési kcncessziék

FőCPV-kód:l L]LI . [ILl. L][I . L]II- L ]/Száma:[ ]Összénék~ []
Nemzeti énékliatár’ elérö épirési koncessziók ..
10 CPV hod I LiLT.jjW~jjJj±JJj±~j~n ] Os’-cntl Ii ________ —~

111.1.4) Szolgáltatásrnegrendclés2 ~‚.:hn;z’,nit~ mc! b’ íz ‚‚i’k /ciaird/ag uníb cdji;,n’,Inht;’i in~. a Jut77!” I:
‚/7’/:é’ /IL]’— ban 1;’!? ‘mcabn-)
[11.1.4.1) A Rh, Második Része szerinti eljárások összesítése2

a N’~lt eljárá’. ; Száma: !] O»rér éLe: L ]
L G’orsíitt’ m.ilt cliárásl Szánni: LI Ostaénél,c: [
Li Js!eghh árcis eljárás Száma: ! 1 ti.’;~j’~~~ []
: (áyorsit’n meglli’ ik’s tljár ás Száma: [I O~szértéke: [ ] ..

a Előzetes tájtlozutésal nieltit’kntt I czlli’á’ts eljái’s Szánt:: [ Ji)’’. uRIc: ]
a Túi-e’ala”s eljánás Saun::i ]Ll».éItel.c: [
‚ (7’ -i’;t’ti «:Ie’aIá-u’tiiáz,s a:t:a: [ I(1’’;.énél.L: I ‚.

Di lőzttt’t: t~lozt:’.’al ii ir’i1i’:t ‚.-.lu’alá’~’clfR’ ~.úuz:: lt~-:uwl ‚: !
Li”LI’Lt/\~!ilL~t’I ‘‘nn- I] l~ ra Ic:~ [

l![cl\Zk[ti’p(.i’[lltég ~.:L. [ ‘‘.‘tt’I t: [ L .

Hd’tnnndkkl 11° ~~tl’[’
- \ Rh Ki.’.-’~ I L’~..c’:L-Lt[J ««:‘-~ ‘:1

111.1.421 \‚ uniás értéhltzr:d E thin bet-süht irn-Iji. 1’ln. Ilaimadil’ lRs:c s,ri[iíi cli:: !.kö’. i...~ ;

di dL..’ ~.. .z I L t - ad



G’t~ít’itieUáá%!SzCija: [] ös’zétiéi.e: [1
:‘‘ítuhí’áv~eljárás; Szánia: ]O’’zénje:[ ]
r G’~rsiwtt meglihávos eljáiás ‘ Száma: [ ] C)sszértéhe: []
: hlözetesidöszakos előzetes tájékoztató’ al nit uh irde tett itt uh it á’ s cl ját ás Szú,
D Iárg’alásos eljárás, Száma: ] Os’zértéke: []

Gvrsiroit tárgyalásos eljárás Száma: [] Osszéiiél:e: []
n F lézetes idószakos előzetes tákkoztaló’ al meghirdetett tárgvalá’.cs eljárás
D \‘ci’senvpárbeszédt Szánta: ] ()sszértéke: []
: mao’ áeiós partneiség / Száma: [] Osszértéke: []
D Hirdetmény nélküli táiuyalásos eljárás / Száma:[ ] Osszértt~ke: []
D A Kbt, 113. ~ szerinti n~lt cl járásj Száma: [1 Osszértéke: []
o A Klit. 113. ~ szerinti meglti’ ásos eljárás / Száma: [] Osszértéke: [
o A Kb’. 113. ~ szerinti tárgyalásos eljárás / Száma: [] Osszértéke:
o A Mit. 115. ~ szerimi nyilt eljárás / Száma: [] Osszértéke: []
o.k Kbt 115. ~ szerinti hirdetmény nélküli tártnalásos eljárás I ~ma:L] Osszértéke: [J
Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű. Kbt. Haniiadik Rész/szerinti ösvzes szolgóltatásmeu;eitdelés2 wA/i. 3.

mclkl;kiebcn i;zegha;áitcozr 5:o i’1/~’ ‚v ‚~nJh .v:ü/gó/i’ii’i.’r~
Száma: [ Osszértéke: [] /
111.1.43) Az uniós értékhatár alatü becsült értékű, Kl74. Harmadik Része szerinti eljárások ös’zesítése2

D A Kht. 117. ~ szerinti saját beszerzési szabályok szerk/i eljárás! Szánta: [] Osszértéke: []
o Nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: [] /
o Gyorsitott n\ilt eljárás I Száma: [] Osszénéke: [] ‚!
o Meghit ásos eljárás! Száma: [] Osszértéke: []
: Gyorsított meghí’ ásos cl járás / Szánta: [] Osszértél< e: []
o Előzetesidőszakos előzetes tájéko~atóval meu~irdetcit neghit á~O5 ellái ás / Száma: L ] t)~rtél.e:
: Társzvalásos eljárás ‘Száma: [] Osszértéke:
D (3vorsítoti ‚ái’g’~i1ásos eljárás ‘ Száma: [] 0/szértéke: L ]
D Előzetes’időszakoselőzetes táJékoztató\ajÁtteuhirdetctt tárgyalásos eljárás; Száma: [] O~s:értcl.~: ]
: \7ersen’párbeszéd; Száma: [] Osszénéke: []
o mao’ ációs partnerséu / Száma: [] Össz&téke: []
o Hirderniény nélküli táre’~lásos cl jái’áj’ Száma: []O~zéréke: []
D A Kht. 113. ~ szerinti n\~lt eljárás / S4áma: []Osszénéke: []
rA Kht. 113. ~ szerinti meehí’ ásos ~ái~ts ! Száma: [] Osszénéke: []
: A Kht. 113. ~ szerinti tárg’alá~os,Ál járás! Száma: []Osszénéke: []
o A Kht. 115. * szerinti nyílt cl jár~ I Száma: [] Osszénéke: L ] .‚

cA Kht. 115. ~ szerinn hirdetmé(~v nélküli tárgyalásos cl játás! Száma: [] Osszértél’e: ~i ___________

Az uniós értékhatás alatti. Kbt/llnrniadik Része szerinti összes szolgált:’ásmegieadel&2
Száma: [1 Osszértéke: ] .‘

III 1 $ 4) k vzolu tit it tvnienI oddes Co t ii g’ siet inn C P\ kodokilipj n to’ tt no ott’’ vitt ‘ 2
A Ki’t. ylá~»dik Ré~ze /

F/i(p\’tód:l
Az tiniós ériékl tatán cléyti becii h ért/l. Ci. Kbt . H nnnadik
flit 1/’ /.Itr’/” li/h ~~cI :0.’; «1’ ~ii’ / tg’Jh s:(!gj/h .ai’ J
FáCl;\’~l’Jd:1L][1jflj.[ [[[.1 []j] üna:LlOsszértlu:I]
t l/ii. I lantiadíl’ Ret. c
It..l’V-lt~~jJj[1l[lj!’[]j JLJ~h],±.:únt:’._[‚tcs;értcltJ_L .~._‚

I llll.5)S,»lgáljatúsi kottce»ziú2 ‘~:á ‘« ijif, ;~!‚‘,-;kÁ!:,i .‚;‚h’:,’./ „~n~’

l/d I-hn/.’I~~.i

: llt,1.5,lj \;klii. ~~edik1// ‘;e’/tiintiutti( (it/k1’titái’c tI/tő ie’tált /rt’bű ‚ljátá» kt’~/2
Il:(’1vtfl~Ct\kheie’tliitl~jtn~iülil ‘I’~u.’ (Lhút;~ ~‚0i!~

luit’ietfljL .‚ l.’t~’~l :fl.[i!h’ ~~I’t t~t~~’~d !‚.t.li:tE.tt ..:..k.’:i..~ i~Lt’!~ ~ ~r:. •. I:

tt_t%L 1 .

~‘‚~ lé:. ~‚ :~ttH i:L~’tFLlil.’,- ;h’ R’.tü’’~ tJi~ I
]•t/~\ ujj :i~ii:’ :LtH,::t.,ú’J lttH’L~t i act’’. .~ ~Ll:::’. ::: . [

•fl ~L~t aH~ ‚~t~lU~w.ti ck h:~éét éati.a 2 ‘‘.‚;:.!c:.i.ui,.’~ ~ .L

L]Ö’~’ért/l:»: [

L 1 Ct’s,;értél t: {

Ös’zér/l’e:
Re.ze ‘.zcrinti /~zes ‘zol ‚ltatá~nac,eid.tt’. t’: k/i,



111.1.5,2) A kht. Yeg~ edik Réeze s/erinti n(nlzcti &r’t’khatőr~ elérő be~44ilt érukű eljáráe’k üs”e’Ítése2 L
[111/Üli?’ jun ínw:7b a J;i”/~ /i:’iM/’ig ‚170/) cémma/’,ih’uó aug. a ~:cz:65X~’ 7’ Jiu /‘z 1/L f-]kaíL~ i/a;’ flh/i??)

Ilirderniény kőzzéu!ielé’el induló tí:iu~alás nélküli kun(c-~~ziós he~zc≠é~i eltatáe /Szánia: j I s~zérkke: [1
O l1ireletmén~ l(~72éiétclé\eI induló tárrvalás nltrlali á’~d lLül\-ia(o ‚k’nLelczloc be~z’noé’i ~ljáiú’ Siánia’[)
()c széiték e: I ]
: Hirdeünény közzétéele rélküli táre~valás nélküli koncessziós bes -eI7ési eHárús / Száma: [ Ocs tuttle. [
o Hirdetmény nélküli táigvalás megtartásával lefolsiatoti konces. jós beszerzési eljárás / Száma: Ússzéiié-kejJ
A Kht. Neo’~cdik PéLze szerinti nemzeti étiékhatárt elétő heesfl értékű össze~ ~zclgál1aláH kaneeezió

Száma: [ Os~zénéke: [1 ‚!

111.1.53) A szol~zá1tatási koncessziók fő tárgy szerinti CIW kódok alap[án történő összesítése2
Uniós értékhatán elérő szolgáltatási koneessziók „‘

oFöCPV-kód:l
D Nemzeti énékhaán elérő szolgáltatási koncessziók /
o Fő CPV-kód:1 [ )IjJjjijj~~jJ[ ] -[1 I Száma::j 1 Osszért~eJ,j

111.2) A tűnt’ alásos eljárások alapján meg’ a1ósít~tL közheszer,ések összesí(ése

111.2.1) Áril,eszeryés (val’an’nini mcóhoi ciu/(ki:’íió/’;g „nj/ ‚cá,,tna,/ ii/ható ??;t~, a cc,:’1’/t”t k «jid;”
JILT—ha,, laB aiúe’~’hí) /

111,2.1 .1) Az uniós éjiékhatárt elérő becsült klékű eljárások részletezése a Kb t. szerinti [ogeím nlnpjá n2
Kht. Második Része szerinti jogeimek /
o Kht. $5. $12) bekezdés ~) pont I Száma: [ ]/Osszértéke: []
o Kb’ 85. $ (2) bekezdés h) port / Száma: [‚i Osszértéke: []
o Kht. 85. $ (2) bekezdés’) punt / Szánia:f ] Osszértéke: []
o Kht. $5, $12) bekezdés ‚/; porn / Száma({ ] Osszéréke: []
o Kht. 85. (2)h’kezdés ‚) pont / Szám~: [] Osszértél’e: []
o KiM. 98. $ (2) bekezdés a) pont / Száyta: [] Qsszértéke: []
D KiM. 9$. $ (2) bekezdés /‘) pont! Szama: [] Osszértéke: [)
: KiM. 98. $12) bekezdés C) p0111 / S~ima: [] Osszértéke: []
o KI-a. ~8. $12) bekezdés ‚1) pont / ?záma: [] Összértéke: []
o Kbi. 9$. C) bekezdés’) pont /‚Száma: [] Ússzéitéke’. []
D Kbt. 98. $ (-1) bekezdés a) punt4 Száma: []Osszértéke: []
O Kbo Q8. $ (1) bekezdés hi poiyi / Száma: [] Osszértéke: []
o Kht. Q$, $ (4) bekezdés’) pQát ISzáma: [] Osszértéke: []
: Kht. 98._$_14)_bekezdés_‘/1_pciil_/ Száma:_[]Osszértéke:_I _______________

Az urtiós értékltatár áHetti áéubeszei-zések összesílése tán~valásos ellátások esetében2
Száma: [1 Osszértéke: 1 !
111.2.1.2) Az itatós értékliatár alatti beesZih értékű eljáríkok részletezése a KIll, szerinti jogefat :ilapján2

Kbt. 1—laimadik Rés;:e szerinti reimek
: Fbi. 85. ~ (2) hekezdé~ at p’n1 I Száma: Li U~szért[l u: []
o lébt. 55. (2) h~k~zdés /‚) pc’I’t I S~áina: [] ct~zértclt-: []
r Kht. 85. $12) bekezdés U pont / Száma: fl Összértéke’: []
0’ Fbi. 85. (2) heke/dés U part Száma: [) Ússzér’él’e: [1

I’ht.8~.~tJhtl.dLsUp~ni 8i11a:[lusszértélt:I I
: lit.~. ~(2Ih ejes;) porn Sz:hiia: }Ö~’;’éukc: I
o (tt.t’~~:(hékt’dés/~)p~.tt 8:ma: L ]Ös:zéutlt:[ 1
: M-i. ‘8. $ Ct VI t-.dés cl pail Száma: t”~;uttkt: [
‘JKbL’\ ~:)ilLVde% Ape1 SUria: ]lus:é’ttl’:[ )

(1,c’5_~ :tl~’i’:_L’~’t l~L.’_Lt

it.’-~4tlltték.ar I]u~.1’ttL.[ I
li . diheIc. i~ /a r’ ~oyr’; [ J ULuije:

_il M ‘ “,ciiLI ‘:1 L
F ~ ‘4 1-’ 1’~ M 4 ‘i S ‚ro: ( L’

11 a I-ct Uc’ . oa~. -LeL’1

i~I L;”Ls z..-:h’:[ ‘«:‚rki’j’~



___ //L
Az uni~s ér tkhatár ~1aui áruhe’~cr2é’.~-k ~ ze~írf’e tár l~s tl~áiá’- I, ~ttében

Szwia~JOsszenJe:_Ij_~____ ________

111.2.2) Epítési berultáz.ás (~‚;h;nr’n ijn;’:’/’Q~ úi’h fJ:Jz(/’íg tin,! ‘: a;:/cűh’’r) In’~. ‘, ‘:~i:/t’ I, t’,;”l”í
/JUT—/ian 1;( !! fll(2’kiZlf) /
111.2.2.1) Az uniós ért’khatárt elérő hecsü It értékű eliárásrik r(s,Iete’&e a Kht ‚-it rinri (t2cíttt ;tlipjáii2

I Wi. !‘1 ásed ik P.é’ze szerinti jogeimek „ /
RU. 85. ~ (2) hekez~iés a) pout /Szánta: [] Osszérréhe: [] .

o RU. $5. * (2) bekezdés h) pont/Száma: [] Osszértéke: []
o Rh. 85. * (2) hekezdé~ d pent / Száma: [] Osszért~ke: []
o Kht. $5. * (2) bekezdés t/) pout ISzáma: [] Osszétiéke: [] .

ra KU. 85. ~ (2) bekezdés a) pent /Száma: [] Osszértéke: []
r’ KU. 98. * (2) bekezdés a) pont I Száma: ] Osszértéke: []
o KU. 9$. ~ (2) bekezdés h) pont/Száma: [] Osszértéke: []
o Kbt. 9$. ~ (2) bekezdése) pont! Száma: [] Osszéréke: [] ‘

D KhL 9$. * (2) bekezdés d) Pont / Száma: [] Osszértéke: []
o RN. 9$. ~ (2) bekezdés’) pont/Száma: LI Osszértéke: L ]
~J~tjj~)s≤z~/ ~i~iL ] ~zs~t1~hJ L__. .‚ ~. -‚

Az uniós ériékhatár ícIeui építési beruházások összesitése (árevalásos eljárások csctéhen2
Száma; [] Osszértéke: [] ________

111.2.2.2) Az uniós értékliatár alatti becsült értékű eljárások részletezése a Nht. szeiinü jogcím alapján2
Kbt. Harmadik Része szerinti jo2eímek „ ‚‘

o Kht. 85. ~ (2) bekezdés a) pont / Száma; L ] Osszért~ke: LI
D RN. 85. * (2) bekezdés !‘) pont /Száma: [] Osszérréke: []
ra 1W’. 85. * (2) bekezdés’) pent /Száma: [] Osszéi’téke: LI
ra KU. $5. ~ (2) bekezdés d pont / Száma: [] (Jsszértéke: []
D KU, 85. * (2) bekezdés ) pont / Száma: []‚Osszértéke: LI
o 1-éN. 98. * (2) bekezdés a) pout / Száma: [] Osszértéke: I ]
D KU. 9$. ~ (2) bekezdés fi) ront / Száma: LI Qsszértéke: LI
o KU. ‘8’ * (2) bekezdés a) pont I Száma: [] Osszérkke: []
o Rht. 9$. ~ (2) bekezdés d) pont /Száma: L I Osszér’~I.e: []
D Kht.9S. *(2)hekezdés ‚) pont.! Száma: [] Osszértél-x: []
D Kbt, 9$. ~ (3) bekezdés! Száma: fl Osszéréke: LI
ra RN. 113. * (1) bekezdés! Száma~ [] Összénéhe: []
D Kht. 114. (9) bekezdés! Száu~a: [] Osszértéke: []
D Kht. 115. * (1) bekezdés! Száma: [1 Összénél.e:JJ~ _____________-~__________

Az uniós énél’ha’ár alatti éphé’d beruházások összesítése iárgvatá’os eljárások esetében2
Száma: L ] Osszértéke: I] -‚ _____________________________________________________________________

1112 ~) ~“ulLtlMt9’mgreud(les ( /1ml ‚unr»’/i’, i~h I, u/la l/i In /‚/J ~ n ?

Ji’rékéí I/L F-hut It I/rn ~-q»’/n’)
111.2.3.1) Az uniós ér(éhhatái’t dérő lieesíiR &t~kű eljárások részletez&e a Rut. szti’inti jogeini ;l;pjáir2

Rbt. Nlás’’lik Ré&ze
ra kh’. ~5. (2) bekezdés ‚i) pent; Száma: [] Östzér’éke: []
a RN. 85. (2) bekezdés I) punt. Száma: [] zérkkc: I I
a RN. S5.~ (2) hcl.ezJésdp~itt.’Száii-w.: [1 Ö’~értíl’a:[ I
DRbt.55.’zá2)hcle:dés/) p~,ot S.úaaa:[ ]O»zátkl’e: [I

.raRt’’.sS. ~(2thtFe ‘ia~) peat S:áiaa: [] (~zés~l,~: 1
alt-is t()l’t).’a.iés~)p ~ ~n-~ ]Os~2úttl’e:[ )

RaTala:I ]Ó’~:ukl.t:I ]
i’.i.l.L’.~ tlLlL.’C%Lt~ It

-l ii.t’N,ézá)kl.L~,zá.’,, j’.t
: KIt, I hU c;dés ~‘ ‘: ] Ca’. ut1 .

[ ‘Ii ~ I
~ 1L’kti ‘ :.k’LTi~.~.’tl “-‘:c’k-.. . e., .‘ ‘,‘ a.

11.2,3.2) \‚ uttiu’ért(hlratár’:Ría itC’ÜItCiitt’Ú U’..iá’a)’. t/’’i’iu’’ a hI ‘i’.D ‘i,ij’~a’ .~ -pi



lLKbi$5. ()lxlezdésu;t’-nt/Száma: [] ?s’2Ctéle: [
2 Rh. $5. ~ 2) bekezdés i-I p~iit / ~zá-nia: [] Ch’zérél:r: []
U Rh. 85. (2) bekezdés’) i~oni ‘Száma: ] O’’zértéke: []
~ Rh. $5. ~ (2) bekezdés ‘/1 pont / Száma: [] O”zértéke: [
- Rh. 85. 2i hckezdé~ U pint) Száma: I] Os~zértéke: [
L Rh. 95. (2) bekezdés a) pant / Száma: [] Os~zér’éke: []

Rh. 98. 4(2) bekezdés iv pant / Száma: I] Osszéréke: []
o RN. 98.4(2) bekezdés d punt / Száma:!] Osszér(éke: []
o Nh 98, 4(2) bekezdés ‚/; pant Száma: [] Os~zértéke: [] ‚!
o Rhi, 98.4(2) bekezdés ‚i pint !Szátna: [] Osszét-téke: [ /
o Rh. 98.4(5) bekezdés/Száma: [] Összértéke: [] !
o Rh. 113, 4(1) bekezdés / Száma: [] Osszéréke: [] ‚!
o RN. 114.4(9) bekezdés (Száma: [] Összéréke: [] ‚‘

o Rho 115. 4(1) bekezdés! Száma: [] Osszértéke: [] ! ______________________

Az uniós &tékhatár alatti szolgáltatásmegi-endelések összes(tése tárgyalásos eljátácok eseiéhen2
Száma:
111.2.4) Epítés koncesszió (i’aknncnijvi ntcől»j, éi’rJh4i:1i’é lag 001/3 ‚:Jnjnia/ ‚a/huí5 no n. a ‚; ‚:7,k’ t/C ~iiL éj

!JL ‘F—ha,, he/I nieea’ln () ‚‘

(11.2.4.1) Az uniós értékltatár( elérő becsült ér ékí( eljái’ások ix zlezejésc a Kbt. szci’inti jngeím alnpján2
Rho Negyedik Része
o RN. 11$. 4 (Száma: []Összértéke: [] “
D Rho 128. 4(1) bekezdés a) pont! Száma: [] ~szériéI:e: []
o Rho 128. * (1) bekezdés /i) pent !Száma: [ ],.Osszértéke: []
o Rho 129.4/Száma: [1 Osszértéke: u “ _______

Az uniós étsékhatCir feletti építési koncessziők össze~itése tárgyalásos eljátások esetéhen2
Száma: [1 Osszértéke: [1 ‚;
111.2.4.2) A nemzet; értékitatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Rho szc-rn’i jogcíta aiapján2

Rho Negedik Része /

o Rho 11$. 4 ~Száma: []Ö~zénéke:-{]
o Rht. L8. 4(1) bekezdés a) pant !‚Száma: [] 0552-értéke: []
o Rho 128. 4(1) bekezdés N pant / Száma: [] Összértéke: []
O Rho 129. 4! Szánta: [) Összért4~eJj ______

Az uniós értékhatár alatti építési koncessziók ősszesitése tárgyalásos eljárások esetéhen2
Száma: 1 Osszértéke: [1
([1.2.5) Szolgákatásí konce~szió («a/a’,~emn’/;ite:~hn, Jni”k htoíióIa~ ‚ntő .cíínin~iI i/ható no~t. a ‘:1,ta~’~ é

‚‘n”héí ]IUF—han /;‚ I/n; n,aDn I)
111.2.5.1 ) Az uniós értékitatárt elérő becsük étiékű eljárt’ sok részlet ezése a Kb (. szeritt ti jugeint alnpján2

Rho Neg\edik Része ;

oRho 11$. $;Számaj]Úcs:énéke:[]
o Rho 128. (1) hekeztiés ii pant Száma: [1 Ostzér’éke: L I
a Rh. 1$. 4(1) bekezdés!) ~0t’tL Szánta: []Ö~saértéi.e’. []
aRh.lQ$-Szám~.f~i~Jj ______

Az uniés értél’htttár kiejti izáltatáLi ko ee~,’:iok~ tá’ayalú’-L’ e-ijúr:i~tk L%CtLt’LTC

számaJ J°~lfl) ____ ___ —

111,2.5,2) -k (no-eti (i’tékl’at’it-t elérő becsült (it/kb tljúráuik réokt’,é~e a RN. 5/tiinti jugtiiLt :.!:pjáii2
Rio. NeaedW Ré~ze
okbt.l1~.-4 s.;:w:[jn~’nti.t:!1t

rRbo1~/’))Ft’k~);-~~;t ~.ama[ItL-o-ttt~)~-l

L \;t’t,lLL’atkba’-»r .f;Lti(’ l;:io: Lilint ‘U. c’L~ct_:V~ ~tlT,~L~’td-aL~

-~

l\Z’st’akn’’: l’~C~d aLl iiLC»t:IL

Vs ‘Ii kit oíiLiitLiu(tLL;hi~t1, ;L,L t~)’~,»-, 1 .-:‘ - : - L



Jn’J~~í ilL ]aJ.’,J J(Jlfl’’~cJiI

l\’.l .1) A WTO Kötheszcivési M egátlapridás (CPA) hatúl’a alá nun tartntó. az uniós Ú kljaiór’kat (l(rú
vagy azt meghaladó énékű lJiz?iesz riés.k2
Számaj Osszérél:e: [] ________________ ______________

tV 1 .2) A központosított közhes,er,é’i el3áráshan bcszcrz t áru k/szolgált atás ok2
dsszért&e:[] ______ ______ ____ ______________

IV.) .3) Elektronikus áilejések2
Száma: 1 Osszértéke: LL~ _______________________________

IV.) .4) Kcretrneoállapodások alapján me”kötöt szcrződésck2 < . -y

SzámaYíl] Osszéiik~j~j. o II o 53 .—~ 4c,~c ~y~4~
(V.1.5) Dinamikus beszerzési rendszerek alnpján megkötött szcrzőŰ~skY~

Száma: [] Osszértéke: ]
IV.1.ó) Mörnyezehédelmi szempontok (zöld közheszerzés) szerinti közbeszerrések2

o Szerződéses feltételként meghatái-ozott szempontok alapján / Száma: [) Osszértéke: []
O Ertékelési szempontként meghaái-ozoti feltétckk alapján / Száma: [] Osszértéke: []
o hl(kzaki leíráshan meghatái-ozett szempontok alapján / Száma: [] O~szérkke: []
o Alkal massáci rehételek körében meghatározott szempontok alapján / S záma: I ] Osszéitéke: ]
o A Ikalmassószi Feltételek körében meghatározott köti vezet’ éclelmi ezetési rendszerek alap jún / Száma: I
Összértéke: I 1

‚‘ .. ‚.. -.kornvezet’ edelmi szempontok zold kozheszerzes) szerinti beszerzesek osszcsitese2
Szám~[j~zéJiéke:L
(V.1.7) Szociális szempontok lig’ elenibe vételével örtéitt közbeszeryések2

o Szerződéses feltételként meghatározott szempontok alapján I Száma: [1 Osszért/ke: I ]
o Ertékelési szempontként tneglvtaiozt’’ feltéte ltk alapján / Száma: [] Ctsszértéht: []
o Műszaki leirásban meghatározott szempontok alapján i Száma: [] Osszértéke: []..
o Alkalmassági íeltétclek körében meghatározott szempontok alapján I S záma: [] Osszémt~ ke: [ ]
o Védett múhel’<ek számára fenntanott szerződések / Száma: [] Osszém-teke: [J

Szociális szempontok szerinti heszerzések összeshése2
Száma: [] Osszértéke: I 1
IV.) .8) Európai uttids alapokbój finanszírozott )ö4eszerzések2

Száma: Hi Összértéke:] ~ ‚2 ‚~
IV,) .9) A mikro—. kis— ős közép állalkozások által e(nvert közbeszcrzések2

Szám2~tj Osszénéke: []
(‚‘.1.10) A niikro—. his— ős ködp’á)lalkozások Számára Ri ntartott kö’heszrzések [Rbt. 114. ~ (1) hU cdé~-]2

Száma: I 1 Osszértéke: []
IV.2) Azösszegezés feladásának tótunla: (J’J” /tb ‘wi 2c I. 5 c5

___ ___ ‚

I ~:ü/(’~’~ .‚:‚;~yg’;~:’~y;/?~,7 Hlíca

2 ‚I,!’~i/ ( ~( lit;?
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