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STATISZTII(AI ÖSSZEGEZÉS AZ

íjvEs KözBF,szEIrzÉSEKnől a KLAsszIKus
AJÁNLATIGRŐK V ONATI(OZÁ SÁIrÁN

I.

SZAKASZ: AJÁNLATKERŐ

I.1) AzarÁNlarxBnó NuvB Bs
Hivatalos név: Eötvös

cíun

I(ároly Megyei Xtinyvtár

Postai cím; Komalrút tér 3.
VárosiKözség: Veszprém

Kapcsolattartási pont(ok)
Címzett: Pálmann

Telefon:88/560-6l0

:

Judit

E-mail:ekmk@ekmk.hu

Internetcím( ek) ( adott

Fax: 88/560-6
es et b

1

0/l 05.mellék

en)

Az ajánlatkérő általános cime (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

I.2)

Az a"lÁNr,arxBnó rípusa

Központi

szintű

Regionális/helyi

szintű

!

I(özjogi

x

Támogatott szervezeI [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

!

Egyéb

szervezet

!

n

il.

SZAKASZ: AZ AJÁNLATxnnó KöaBESaERZESEIRE voNATK ozó
ÁrralÁNos ADAToK
ILl)

Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékűközbeszerzések (a Kbt. XII.-yIII.
fejezete)
(valamennYi mezőbe csak szám értékírható, a izerződések értékét
Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)
Száma;

!l!

IL2)A nemzeti értékhatáro.kat.elé.rő

vagy meghaladó értékűközbeszerzésel< (a l(bt.
Harmadil< része)
(valamennyi mezőbe csak szátn értékÍrhaö,
a szerződések értékétFt-ban, arab számmal
kell kifejezni)
Száma;

!!

1

Ertéke:

14 000 000

III. SZAKASZ: AZ AJÁNLATrrnÓ KöZBESZERZESEIRE
RESZLETES ADATOK

IILl) A

VONA

TK)ZÓ

kÖzbeszerzés,ek Összesítése, kivéve a

.IV.l)-IV.2). és IV.4). pontokban
(valamennyi mezőbe csak szám értékÍrh,ató,
aszerződések értekeí Ft-ban, arab számmal

írt közbeszerzéseket

kell kifejezni)

III.t.l) Árubeszerzés
il.1.1.1) Eljárás típusa
Uniós eljdrásrend (Kbt, MtÍsoclik Része) (az alábbi
blokkban csak egy eljárástípust jelöljön

!
!
!
|.

nyílt
meghívásos

gyorsíton meghívásos

l hirdetmeny közzétételévelinduló

tárgyalásos

_-_'_-_-

!
!
I

gyorsított tárgyalásos

!

versenypárbeszéd

hirdetmény nélküli tárgyalásos

meg)

!!D

(száma)
(értéke)

keretmegállapodásos

részből az eg/es eljárástípusok szerint lefolytatott
közbeszerzésektől /üggően több használandó)_____

:-_----(u

Osszes árubeszerzés az uniós eIjdrdsrenclben:

!!!

(száma)

Nemzeti eljárdsrend (KbÍ. Harmadik része) (az
atábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön

!
!

a rUt. l23.

§-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

a rut. Második

alábbiak szerint:

Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás
az

!Meghivásos
!Gyorsított meghívásos
!Versenyparbeszéd
en

y közzétételével induló tárgyalásos

!Gyorsított tárgyalásos

!Hi.d.treny

nélkü li tárgyalásos

lKeretmegál lapodásos, az

etjáráse l ső részébennyílt

lKeretmegállapodásos, az eljáráselső részébenmeghívásos

!

$záma)
(értéke)

!Nyitt

!Hi.d.t

!!!

meg)

keretmegállapodásos, az eljáráse lső részébenh irdetménnye
l indu ló

tárgyalásos

!keretmegállapodásos,

---------(E

az

eljárás eIső részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

részből az eg)es eljárástípusok szerint tefolytatott közbeszerzésektől
/üggően róbb használandó)_____

osszes drubeszerzés u nemzeti eljárdstendben:
III.1.1.2)

(értéke)

A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

Uniós eljdrdsrend (Kbt. Músodik Része)

!!!!!nnD-I

(cpv kód, főtárgyszerint)

---------(E részből a CPV főtárg,,ak
Összes úrubeszerzés uz uniós

nnD

(száma)

számának megfelelően több sor használandó)

eljúrdsrendben:

!!!

(száma)

Nemzeti eljúrúsrend (Kbt. Harmadik része)

!!!!nDD!-!
---'---(E

(cpv

kód, főtárgy

szerint) n!! (száma)

(értéke)

részből a CPV főtárg,'ak számának megfelelően több sor használandó)

Összes drubeszerzés a nemzeti

eljdrdsrendben:

!!!

(száma)

III. I.2) Epítésiberuházás

III.1.2.1) Eljárás típusa
Uniós eljárdsrend (Kbt. Mtisodik Része) (az alábbi blokkban csak egy
eljárástípust jelöljön

!
!
!
!

nyílt
meghívásos
gyorsított meghívásos
hirdetmén y közzétéíelévelinduló

tárgyalásos

---------,(E

!
!
!
!

hirdetmény nélküli tárgyalásos
gyorsított tárgyalásos
keretmegállapodásos
versenypárbeszéd

részből az eg/es eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől
ftggően több használandó)_____

Összes építésiberuhdzús az uniós

eljdrásrendben:

!!!

(száma)

(értéke)

Nemzeti eljórúsrend (Kbí. Harmadik része) (az alábbíblokkban
csak egy eljárástípust jelöljön

! a

!

rUt, 123.

meg)

§-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

a rut. Második Részébenmeghatározott szabályok szerinti

eljárás az

lDI

meg)

(száma)

atábbiak szerint:

(értéke)

!Nyitt
!Meghívásos

lcyorsiton

meghívásos

!Versenyparbeszéd

!

Hi.d"t.en y kö zzétételév
el induló tárgyalásos

!Gyorsított tárgyalásos

!H i.d"t.neny nélküli tárgyalásos
! K.r.tr"gál lapodásos, az eljár áse
!

Keretmegállapodásos,

lkeletmegál

lapodásos,

lKeretmegállapodásos,

az
az

tárgyalásos

_"__----

eljár áselső részébenhirdetménnye l indu
ó
I

eljárás

e

l

ső részébenh irdetmény né l kü l i

-(E részből az eg"eseljárás-tíPusok szerint
lefolytatcltt közbeszerzésektől
ftggően több használandó)_____

Osszes épííési
beruhúzúsa nemzeti
III.1.2.2)

ső részében nyílt

az eljáráselső részébenmegh ívásos

tárgyalásos

--_-

I

eljdrdsrendben:

!!!

(száma)

(értéke)

A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

Uniós eljúrúsrend (Kbt. Músodik Része)

!nn!!!!!____-___---

n

(cpv kód,

főtárgyszerint)

---------(E 'észből a CPV főtárg,'ak

Összes építésiberuhrízds az uniós

!!D

(száma)

(érték9)

számának negfelelően több sor használandó)

eljdrdsrendben:

!!!

(száma)

(értéke)

Nemzeíi eljdrdsrenrl (Kbt. Harmadik része)

!!!n!!!!-!
___'_-__---------'---(E

(cpv kód,

főtárgyszerint)

(értéke)

részből a CPV főtárg,'ak számának megfelelően
tóbb sor használandó)

Osszes épitésiberuhdzds a nemzeíi eljdrúsrettdben: --]

III. 1.3)

!n! (száma)
(száma)

Epítésikoncesszió

III.1.3.1) Eljárás típusa

Uniós eljdrúsrend (KbÍ, XIII.
Íejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön

meg)

!

nyílt

f|meghívásos

!

hirdetmén y közzétételévelinduló

tárgyalásos

!
!
!

hirdetmény nélküli tárgyalásos
keretmegállapodásos

$záma)
(énéke)

versenypárbeszéd

-_-'_--_---('részbőlaZeg/eseljárástíPusokszerintlefcllytatottközbeszerzésektől

Összes építésikoncesszió az uniós

t]!!

eljdrdsrenclben:

!!!

fiiggőentöbbhasználandó)_____

(száma)

(értéke)

NemzeÍi eljúrdsrentl (Kbt. Harmadik része) (az
alábbt blokkban csak egy eljárástípust jelöljön

!
!

a rUt. l23.

§-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

e rut. Második

alábbiak szerint:

nn!

Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás
az

meg)

(száma)
(értéke)

!Nyitt
!Meghívásos
!Versenypárbeszéd

lHi.d.tren y

közzététel ével induló tárgyalás

!Hird.t.Ony

nélküli tárgyalásos

!K...t
!

"gállapodásos,

Keretmegállapodásos,

nkeIetmegállapodásos,

tárgyalásos

_-_- _-_-

_---('részből

az eljáráselső részében nyílt
az eljáráselső részébenrneghívásos
az
az

lkeretmegállapodásos,

eljár áselső részébenh irdetménnyel induló
eljárás első részébenhirdetmény nélküli tárgyalásos

aZ egles ef árástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől
fi.iggően több használandó)_____

Összes épílésikoncesszió a nemzeti
III.1.3.2)

os

eljdrdsrendben: !!!

$záma)

(értéke)

A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

Uniós eljdrúsrend (Kbt. XII. fejezete)

n!Dn!!!n-!
------,(E

(cpv kód,

fótárgyszerint)

(értéke)

részből a CPV főtárgyak számának medelelően több
sor használandó)

osszes építésikoncesszió a7 ynj65

eljdrúsrendben: n!!

IYemzeíi eljdrásrend (Kbt. Harmactik része)

![!!nlll-

!!! @záma)

n

(cpv kód, főíárgyszerint)

(száma)

(értéke)

------_----(ErészbőlaCPVftítárgyakszámánakmegíelelóó

Ósszes építésikoncesszió a nemzeti

eljdrdsrenclben: nln

$záma)

(éftéke)

III.1.4) Szolgáltatás megrendelés
III.1.4.1) Eljárás típusa

Uniós eljdrdsrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy etjárástípust jelöljön

!
!
!
!

!
!
!
f,
!

nyílt
meghívásos
gyorsított meghívásos
h

irdetmén y közzétételével induló

tárgyalásos

!

meg)

gyorsított tárgyalásos
keretmegállapodásos
versenypárbeszéd

tervpályázat

a Kbt. 19. § (3) bekezdése alapján
közbeszerzési eljárás nélkül megkötött

hirdetmény nélküli tárgyalásos

szerződés
-_,_-_

- -(E

részből az eg)es eljárástípusok szerin.t lefolytatott közbeszerzésektőlfliggően

Összes szolgtlltatús megrendelés az uniós

eljcirdsrendben: !!I

tóbb hasznátandó)-------

@záma)

(értéke)

NemzeÍi eljdrósrend (Kbt. Harmaclik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön

!
l

a rUt. l23.

§-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

a rut. Második Részébenmeghatározott szabályok szerinti

alábbiak szerint:

eljárás az

1 (száma)
14

lNyitt

meg)

000 00O_(értéke)

IMeghívásos

!Gyorsított meghívásos
!Versenypárbeszéd

X

Hirdetm

én y

kő zzétételével indul ó tárgyal ásos

!Gyorsított tárgyalásos

!Hi.d.t

eny néIküli tárgyalásos

!Keretmegállapodásos,

az eljáráselső részébennyílt

I Keretmegállapodásos,
!K.r.t .gállapodásos,

az

az eljáráselső részébenhirdetménnyel induIó

f]keretmegállapodásos,

az

tárgyalásos

eljárás

e

l

ső részében meghívásos

eljárás eIső részébenhirdetmény nélküli tárgyalásos

lTervpályázati eljárás

-----,-----(E részből az

eg)es eljárástípusok szerinr lefolytatott közbeszerzésektől
ftggően több használandó)_______

Osszes szolgtíItatds megrendelés g nemzeíi eljdrúsrendben:

000 000 (értéke)

IILI.4,2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Uniós eljárdsrencl (Kbt. XII. fejezete)

!!D!!!

!!-!

(cpv kód, főtárgyszerint)

Összes szolgtíltatúsmegrendelés az uruiós

eljárdsrendben:

!

D

! (száma)

1

1szama; 14 000 000 (értéke)

(értéke)

Nemzeti eljárdsrend (Kbt. Harmaclik része)

7231

11

00-9

r..U

kód, fotárgy

összes szolgtílíatúsmegrendelés a nemzeti

III. 1.5)

szerint)
eljdrdsrendben:

!l!

(száma)

(értéke)

Szolgáltatási koncesszió

III. 1.5.1)

Eljárás típusa

Nemzeti eljdrásrend (Kbt. Harmadik része) (azalábbiblokkban csak egy eljárástípust jelöljön

!
!

e rUt, l23.

§-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

e rut. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az

alábbiak

szerint:

nI!

meg)

$záma)
(értéke)

!Nyitt
!Meghívásos
[]Gyorsított meghívásos
!Versenypárbeszéd

!

Hi.d"trnen y közzéíételével induló tárgya l áso

s

[]Gyorsított tárgyalásos

!Hi.d.t.ény nélküli tárgyalásos
lKeretmegállapodásos, az eljár ás első részébennyíIt
f]Keretmegállapodásos, az eljárás

e

lső részébenmeghívásos

lkeretmegállapodásos, az eljáráselső részében hirdetménnvel induló

tárgyalásos

lkeretmegállapodásos,

---------(E

az eljárás első részébenhirdetmény néIküli tárgyalásos

részből az egyes eljárástípusok szerinÍ lefolytatott közbeszerzésektől
függően több használandó)_____

osszes szolgúltutási koncesszió a nemzeti eljdrdsrenclben:

nI.1.5.2) A közbeszerzés

(száma)

CPV kódja szerinti bontás

Nemzeti eljárúsrend (Kbt. Harmadik része)

!n!D!!!!-n

főtárgyszerint)

(cpv kód,

-------(E

lln

(száma)

részből a CPV főtárglak számának megfelelően több sor használandó)

összes szolgtílíatúsikoncesszió a nemzeti

eljárásrendben:

lnn

lIL2 AtárgYalásos eljárások alaPján megvalósítottközbeszerzések

$záma)

összesítése (valamennyi mezőbe csak szám

értékírható, a szerződések értékétFt-ban, irab számmal kell kifejezni)
III.2.1) Árubeszerzés

Uniós eljúrdsrend (Kbt. Músodik Része)

D
D

l

o/ l
sq, § (z) a/
]
sq. § (z)

s+. § (z)

a)

D

s+, § (z)

u. 5 1z1
s+. § (z)

o/
c1

f,sl,51l1a|
3 sq. § g) ul

o/

E

Js+.

§

@l

al

f_lT-rt-l

L--] L--]

L -] (száma)

s+, § (+) ci

(E részből a tárglalásos eljárások típusainak megfelelően
több használancló, -------minden eg,les típusnál csak egl hivatkozást jelöljön

eljdrósrendben:

összes túrgyalásos úrubeszerzés az uniós

!!n

meg)

(száma)

Nemzeíi eljdrásrend (Kbt. Harmadik része)

!a1.51z;r; lq+.§(z)t/ Js+.§@)a) Js+,§@)a)
D

as. § (z)

o*

j

a,

:']'

]w.51zl

c1

Jsq.

§ @) a)

o'o,ru

,:::,

, ,r,j,,i,),"u,lu)o"|o,"o

] u.§

L--]L--JL-,J

típusainak megfelelően

minden egles típusnál csak egl hivatkozást jelóljön

összes tárgyaldsos úrubeszerzés a nemzeti eljúrdsrendben:

T.lt--rf-l

!!n

,rr,

(száma)

,,-*

,ndó,

----------------

meg)

(száma)

III.2.2) Epítésiberuházás/építési koncesszió

Uniós eljárásrend (Kbt. Mdsor]ik Része)

!
!
!

ai !
sq. (z) r/
!
tl,5 1z;c7 !
ss.

§
§

(z)

q+.

l+.
q+.

§

(z) u/

5 1z; c7
§

(z)a,

!

!

s+. § (:) u/

ttt,

§ (:)

!!!

(száma)
(értéke)

!

s+. § (z) u)

!

e+.

51:;

a;

(E részből a tárgtalásos eljárások típusain.ak megfelelően
rcbb használandó, -------minden egles típusnál csak egl hivatkozást jelaljan meg)
Összes tdrgyatrísos épííési
beruhdztís/építésikoncesszió az uniós eljdrásrenelben:

!!n

(száma)

(érteke)

Nemzeíi eljdrásrend (Kbt. Harmadik része)

l

o/ I

u/ !
!sq.§(z)a/ !o+.51z;c7 !
ss, § (z)

p+.

§

(z)

c7 Jst § (2) d/
l+. 5 1z; a) ! s+. § (:) a/

l
!

sl.

51z;

!

s+. s (:) u/

trr.51:;
tz:.

!!!

(száma)

5

(E részből a tárglalásos eljárások típusainak megfelelően tabb
használandó, -------minden eg,les típusnál csak eg,, hivatkozásl jelöljön

meg)

Összes tárgyaldsos építésiberuhduís/építésikoncesszió az egyszerű eljdrúsban:

IlD

(száma)

(értéke)

III.2.3) Szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió
Uniós eljúrdsrend (Kbt. Músoclik Része)

!
!
l
!

o, D s+. § (z) u/ E q+, (:) a/
sq. § (z) ai
! e+. 1z; c7 ! s+. § (s)
aq. (z) o,
! s+. § (z) o,
jo+.51l1a1
s+, (z) a)
ss.

§

(z)

§

5

t]!!

@záma)

§

§

(E részből a tárglalásos eljárások típusainak megfelelően több hasznátandó,
-------minden egles típusnál csak eg,, hivatkozást jelöljön

meg)

Összes túrgyaldsos szolgáltatás/szolgtíltatúsi koncesszió az uniós eljdrásrendben:

rll

(száma)

Nemzeti eljdrrísrend (Kbt. Harmadik része)

l
!

sl.

a; ! q+. (z) u/ D s+.
(z) r/
Jsq. § Q) c,) ! s+.

5 1z;

sq. §

§

§

(:) r/

§

(s)

!!!

(száma)

D

!

ss.

§ (z)

l+.

5 1z;

a, !

I

s+. § (z) a,

a; !

(értéke)

s+. § (:) o,

(E részből a tárgtalásos eljárások típusainak megfelelően
tóbb használandó, -------minden egles típusnál csak egl hivatkozást jelöljón
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IV. SZAKASZ: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
IV,l) A WTO Közbeszerzési Megál|apodás (GPA) hatálya alá nem tartozó,az
uniós értékhatárok at elérő

YagY azt meghaladó ér!ékűkÖzbeszerzések (valamennyi mezőbe
csak szám értékírható, a szerződések értékét
Ft-ban,, arab számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma:
kő zb eszer

zések értéke

:

IV.2) A kÖzPontosított közbeszerzési eljárásban beszerzett árulVszolgáltatások
szerződések értéke(arab számokkal, Ft-ban kifejezve):

IV.3) Elektronikus árlejtés alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám
érték írható, a szerződések értékétFt-

ban, arab számokkal kell kifeiezni)

IV,4) Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása (valamennyi mezőbe csak
szám értékírható, a szerződések
értékétFt-ban, arab számokkal kell kifejezni)

közbeszerzésekszáma:

nDIl

közbeszerzések értéke:

IV,5) KÖrnYezetvéde|mi szemPontok (zöId közbeszerzés) (valamennyi mezőbecsak
szám értékírható,
szerződések értékétFt-ban, arab számokkal kell kifejezni)

tV.5.l) Az eljárásban környezetvédel.i rr.

IV.5.2) Az eljárásban környezetvédelmi
részszempontként/alszempontként

s

a

!!!

közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:

IV.5.3) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghaiározás.u u.r.irroki l"i.us..rr.kent

közbeszerzésekszáma:

!D!

közbeszerzések értéke

:

IV.5.4)AzeIjárásbankörnyezetvédelmiszempontokkerültekmeghatá.oz
kÖmYezetvédelmi intézkedések alkalmazásánakelőírásával

közbeszerzésekszáma:

(építésiberuházás és szolgáltatás megrendelés esetén)

n!f]

közbeszerzések értéke:

IV.5.5)Azeljárásbankörnyezetvédelmiszempontokkerültekmeghatározás.áa'at@

környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával

közbeszerzés ek

száma: D!!

közbeszerzések értéke

:

IV.5,6) Zöld közbeszerzések IIV.5.1)-IV.s.5) pontok| összesen

!In

közbeszerzések száma:
közb eszer zések értéke

:

IV.6) Szociális szempontok figyelembe vétele (valamennyi mezőbe csak szám értékírható, a szerződések
értékétFt-ban, arab számokkal kell kifejezni)

IV.6.1) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra szerződéses feltételként

közbeszerzésekszáma:

lln

kö zb e szer zé sek értéke :

ÍY.6.2) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra bírálati részszempontként/alszempontkénl

közbeszerzésekszáma:

nI[

közbeszerzések értéke:

IV.6.3) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra a múszaki leírás részeként

közbeszerzés

ekszáma:

közb eszer zé sek értéke

:

!!n

közb eszer zések értéke

:

IV.6.3.) Az e\jfuásban szociális szenrpontok kerültek meghatározásra a műszaki leírás részeként
közbeszerzések száma: f]il!
kőzbeszerzések értéke

Iv.6.4.) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra alkalmassági feltételként
közbeszerzések száma: trtrf]
közbeszerzések értéke

Iv.6.5.) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghaíározásra védett foglalkoztatók
számára fenntartott közbeszerzés útj án
közbeszerzések száma: !!tr
közb

e

szer zé sek értéke:

IV.6.6.) Szociális szempontok figyelembevételével megvalósított eljárások IIV.6.1)-IV.6.5)
pontok] összesen
közbeszerzések száma: !trtr
közb eszer zé sek értéke

:

p roj ektekkel kap cs olato s közb eszerzés ek
írható
(valamennyi mezőbe csak szám érték
, a szeruődések értékétFt-ban, arab számokkal

IV. 7.)

EU alapokb ól finansz ir ozottlFlJ-s

kifejezni)
közbeszerzések száma:
közb

e

kell

lf]ü

szer zé sek értéke:

által megnyert közbeszerzések a Kbt. 60. § (5)
(valamennyi
mezőbe csak szám értékírható , a szerződések értékét
bekezdésével összefüggésben
Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
közbeszeruések száma: 1

N.S.) A mikro-, kis-

és középvállalkozások

közbeszerzések értéke:14.000 000 Ft

IV.9.) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések [Kbt. 122.
(9) bekezdése] (valamennyi mezőbe csak szám értékírható, a szerződések értékétFt-ban, arab
számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma: f]tr!

§

közb eszer zé s ek értéke

:
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