
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰLÉSÉNEK 

108/2014. (V. 29.) számú 

határozata 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzéseinek éves statisztikai 

összegezésének elfogadásáról 

A Közgyűlés 

az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadja a jelen határozat 1. számú és 2. számú mellékleteit képező 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzéseinek éves statisztikai összegezését. 

k.m.f. 

I~ ~J 
Dr. Kovács Ferenc Dr. Szemán Sándor 
polgármester címzetes főjegyző 

* 

Erről értesül nek: 
1./ A Közgyűlés tagjai 
2./ A Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 
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1. sz. melléklet a l08j2014.(V.29.) sz. határozathoz : 

ll. melléklet a 92/2011. (XIl.30.) NFM rendelethez 

Az éves statisztikai összegezés 

STA TISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐl A KLASSZIKUS 

AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 


I. SZAKASZ: AJÁNLA TKÉRÖ 

1.1) Az AJÁNLATKÉRÖ NEVE ÉS CÍME 

Hivatalos név: 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzata 

Postai cím: 
Kossuth tér I. 
VárosIKözség: 
Nyíregyháza 

Postai IOrszág: Magyarország 
irányítószám: 4400 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: dr. Mester Enikő 

Telefon: +36 42524524 

E-maii: 
mester. en iko@nyiregyhaza.hu 

Fax: + 36 42311041 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
www.nyiregyhaza.hu 
A felhasználói oldal címe (URL): 

1.2) Az AJÁNLATKÉRÖ T ÍPUSA 

Központi szintű D Közjogi szervezet D 

Regionálislhelyi szintű X Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] 

D 
Egyéb D 

II. SZAKASZ: AZ AJÁNL A TKÉRÖ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ 
ÁLTALÁNOS ADATOK 

lU) Az uniós értékhatárokat e lérő vagy meghaladó é rtékű közbeszerzések (a Kbt. XII.-XIII. fejezete) 
(va lamennyi mezőbe csak szám élték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni) 
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Száma: 5 

Érték: 679566706 

11.2) A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. Harmadik része) 

(valameb nnnyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni) 


Száma: 30 


Értéke: 3013438322 


III. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRÖ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ 
RÉSZLETES ADATOK 

I11.l) A közbeszerzések összesítése, kivéve a JV.l)-IV.2). és IV.4). pontokban írt közbeszerzéseket 
(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni) 

III. 1.1) Árubeszerzés 

111.1.1.1) Eljárás típusa 

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

D nyílt 

D meghívásos 

D gyorsított meghívásos 

D hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

D hirdetmény nélküli tárgyalásos 

D gyorsított tárgyalásos 

D keretmegállapodásos 

D versenypárbeszéd 

ODO (száma) 

____ (értéke) 

---------------(E rész ből az egyes eljárástípusok szerint lefoly tatott közbeszerzések/őlfüggően több használandó)-----

Összes áru beszerzés az uniós eljárásrendben: ODO (száma) _____ (értéke) 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípustjelöljön meg) 

D A Kbt. 123 . §-a szerinti , szabadon kialakított eljárás 

D A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
alábbiak szerint: 

DNyílt 

DMeghívásos 

DGyorsított meghívásos 

DVersenypárbeszéd 

X Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

DGyorsított tárgya lásos 

DHirdetmény nélküli tárgyalásos 

DKeretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt 

DKeretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

DKeretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 

1(száma) 

9 .430.000 (értéke) 
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tárgyalásos 

DKeretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerin/lefoly/a/ott közbeszerzések/őlfüggően több használandó)-----

Összes árubeszerzés a l1emzeti e!járásrellllbel1: OOO (száma) _____ (értéke) 

]]1.1.1.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

U"iós e!járásre/l{1 (Kbt. Második Része) 

000000000 (CPV kód, főtárgy szerint) OOO (száma) ______ (értéke) 

----------------------------(E részből a CP V fő/árgyak számának megfelelően /öbb sor használandó)-----------------------

Összes árubeszerzés az ulliós e!járásrelldbell: OOO (száma) _____ (értéke) 

Nemzeti e!járásrel1(l (Kbt. Harmadik része) 

3 5 1253 O O-2 (CPV kód, főtárgy szerint) 1(száma) 9.430.000 (értéke) 

----------------------------(E "észből a CP V főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------

Összes árubeszerzés a nemzeti e!járásrelldbell: 1 (száma) 9.430.000 (értéke) 

m.1.2) Építési beruházás 

JJI.J.2.l) Eljárás típusa 

Ulliós e!járásre"d (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípustjelöljön meg) 

D nyílt 

D meghívásos 

X hirdetmény nélküli tárgyalásos 

D gyorsított tárgyalásos 

D gyorsított meghívásos D keretmegállapodásos 

D hirdetmény közzétételével induló D versenypárbeszéd 
tárgyalásos 

4 (száma) 

390.566.706 (értéke) 

---------------(E részből az egyes eljárás/ípusok szerint lefoly/a/oli közbeszerzések/őlfüggően több használandó)-----

Összes építési beruházás az uniós e!járásre"dbel1: 4 (száma) 390.566.706 (értéke) 

Nemzeti e!járásre"d (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

D A Kbt. 123. §-a szerinti , szabadon kialakított eljárás 

D A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
1 (száma) 
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alábbiak szerint: 299.712.000 (értéke) 

X Nyílt 

DMeghívásos 

DGyorsított meghívásos 

DVersenypárbeszéd 

DHirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

DGyorsított tárgyalásos 

DHirdetmény nélküli tárgyalásos 

DKeretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt 

DKeretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

DKeretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 
tárgyalásos 

DKeretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli 
tárgyalásos 

---------------(E részből az egyeseljárás-típusok szerint lefoly tatotl közbeszerzésektőlfüggően több használandó)----

D A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás 2 (száma)
D A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
alábbiak szerint: 1.536.799.470 (értéke) 

D Nyílt 

DMeghívásos 

DGyorsított meghívásos 

DVersenypárbeszéd 

X Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

DGyorsított tárgyalásos 

DHirdetmény nélküli tárgyalásos 

DKeretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt 

DKeretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

DKeretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 
tárgyalásos 

DKeretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli 
tárgyalásos 

---------------(E részből az egyeseljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektőlfüggően több használandó)----

5 




D A Kbt. 123. §-a szerinti , szabadon kialakított eljárás 6 (száma) 
D A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
alábbiak szerint: 631045784 (értéke) 

D Nyílt 

DMeghívásos 

DGyorsított meghívásos 

OVersenypárbeszéd 

DH irdetmény közzététel ével induló tárgyalásos 

DGyorsított tárgyalásos 

X Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

DKeretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt 

DKeretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

DKeretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 
tárgyalásos 

DKeretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli 
tárgyalásos 

---------------(E részből az egyeseljárás-típusok szerint lefoly tat ott közbeszerzésektőlfüggően több használandó)-----

Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrelUlben: 9 (száma) 2467557254 (értéke) 

JlI.1.2.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Uniós eljárásrelld (Kbt. Második Része) 

45232420-2 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 83500000 (értéke) 

----------------------------(E részből a ep vfőtárgyak számának megfelelően több sor használandó)----------------------

45233200-1 (CPV kód, főtárgy szerint) 3 (száma) 307066706 (értéke) 

----------------------------(E részből a ep vfőtárgyak számának megfelelően több sor használandó)---------------------

Összes építési beruházás az uniós eljárásrendben: 4 (száma) 390566706 (értéke) 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 

45247110-4 (CPV kód, fötárgy szerint) 1(száma) 299.712.000 (értéke) 

----------------------------(E rész ből a ep vfőtárgyak számának megfelelően több sor használandó)----------------------

45233 162-2 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 392000000 (értéke) 

----------------------------(E rész ből a ep vfőtárgyak számának megfelelően több sor használandó)----------------------
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45112700-2 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 1144799470 (értéke) 

----------------------------(E részből a ep vfőtárgyak számának megfelelően több sor használandó)----------------------

45210000 (CPV kód, főtárgy szerint) 3 (száma) 347201467 (értéke) 

----------------------------(E részből a ep vfőtárgyak számának megfelelően több sor használandó)----------------------

45233228-3 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 100444317 (értéke) 

----------------------------(E rész bő/ a epvfőtárgyak számának megfelelően több sor használandó)----------------------

45262690-4 (CPV kód , főtárgy szerint) 1 (száma) 139940000 (értéke) 

----------------------------(E rész ből a ep Vfőtárgyak számának megfelelően több sor használandó)----------------------

45342000-6 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 43460000 (értéke) 

----------------------------(E részbő/ a ep vfőtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------

Összes építési beruházás a Ilemzeti eljárásrellllbell: 9 (száma) 2467557254 (értéke) 

I I 1.1.3) Építési koncesszió 

111.1.3.1) Eljárás típusa 

Ulliós eljárásrelld (Kbt. XlII. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípustjelöljön meg) 

D nyílt 

D meghívásos 

D hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

D hirdetmény nélküli tárgyalásos 

D keretmegállapodásos 

D versenypárbeszéd 

OOO (száma) 

____ (értéke) 

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektőlfüggően több használandó)-----

Összes építési kOllcesszió az ulliós eljárásrendbell: OOO (száma) ____ (értéke) 

Nem zeti eljárásrelll[ (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

D A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

D A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
alábbiak szerint: 

DNyílt 

DMeghívásos 

OOO (száma) 

____ (értéke) 
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DVersenypárbeszéd 

DHirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

DHirdetmény nélküli tárgyalásos 

DKeretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt 

DKeretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

DKeretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 
tárgyalásos 

OKeretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefo/y tatott közbeszerzésektőlfüggően több használandó)-----

Összes építési koncesszió a lIemzeti eljárásrelldbell: ODO (száma) ____ (értéke) 

llJ.1.3.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Ulliós eljárásreIllI (Kbt. XII. fejezete) 

00000000-0 (CPV kód, főtárgy szerint) ODO (száma) ____ (értéke) 

----------------------------(E részbő/ a CP V főtárgyak számának megfelelően több sor haszná/andó)-----------------------

Összes építési kOllcesszió az uniós eljárásrelldben: ODO (száma) ____ (értéke) 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 

00000000-0 (CPV kód, főtárgy szerint) ODO (száma) ____ (értéke) 

----------------------------(E részbő/ a CP V főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------

Összes építési koncesszió a lIemzeti eljárásrendbelI: ODO (száma) ____ (értéke) 

lJ 1.1.4) Szolgá Itatás megrendelés 

1IJ.1.4.1) Eljárás típusa 

Ulliós eljárásreIllI (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

X nyílt 

O meghívásos 

O gyorsított meghívásos 

O hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

O hirdetmény nélküli tárgyalásos 

O gyorsított tárgyalásos 

O keretmegállapodásos 

O versenypárbeszéd 

O tervpályázat 

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

1(száma) 

289000000 (értéke) 
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szerződés 

---------------(E rész ből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektőlfüggően több használandó)-------

Összes szolgáltatás megrelldelés az ulliós eljárásrelUlbell: 1 (száma) 289000000 (értéke) 

Nem zeti eljárásrelld (Khi. Harmadik része) (az alábbi bl okkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

D A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

D A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti elj árás az 
alábbiak szerint: 

D Nyílt 

DMeghívásos 

DGyorsított meghívásos 

D Versenypárbeszéd 

DHirdetmény közzététel ével induló tárgyalásos 

D Gyorsított tárgyajásos 

X Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

DKeretmegállapodásos, az eljárás első részében nyí lt 

DKeretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

DKeretmegáll apodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 
tárgyalásos 

DKeretmegállapodásos, az elj árás első részében hirdetm ény nélküli tárgyalásos 

DTervpályázati eljárás 

15 (száma) 

236065000 (értéke) 

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektőlfüggően több használandó)-------

Összes szolgáltatás megrelUlelés a nemzeti eljárásremlbel/: 15 (száma) 236065000 (értéke) 

111.1.4.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Uniós eljárás remi (Khi. XlI. fejezete) 

71242000-6 (CPV kód , főtárgy szeri nt) 1 (száma) 289000000 (értéke) 

----------------------------(E rész ből a CP V főtárgyak számának megfelelően több sor használandó) ------------------------

Összes szolgáltatás megrelUlelés az ulliós eljárásrelldbell: 1 (száma) 289000000(értéke) 

Nemzeti eljárásremi (Kbt. Harmadik része) 

79340000-9 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) I 0900000 (értéke) 

----------------------------(E rész ből a CP fl főtárgyak számának megfelelően több sor használandó) -----------------------
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71240000-2 (CPV kód, főtárgy szerint) 1(száma) 24870000 (értéke) 

----------------------------(E rész ből a ep vfőtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------

71310000-4 (CPV kód, főtárgy szerint) 3 (száma) 54945000 (értéke) 

----------------------------(E rész ből a ep vfőtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------

79410000-1 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 22600000 (értéke) 

----------------------------(E rész ből a ep vfőtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------

71335000-5 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 17500000(értéke) 

----------------------------(E részből a ep vfőtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------

71221000-3 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 23780000 (értéke) 

----------------------------(E rész ből a ep vfőtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------

71318000-0 (CPV kód, főtárgy szerint) 2 (száma) 13 190000 (értéke) 

----------------------------(E rész ből a ep vfőtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------

79421000-1 (CPV kód, főtárgy szerint) 2 (száma) 23480000 (értéke) 

----------------------------(E részből a epvfőtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------

79342000-3 (C PV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 11900000 (értéke) 

----------------------------(E részből a ep vfőtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------

71241000-9 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 24500000 (értéke) 

----------------------------(E rész ből a ep vfőtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------

71520000-9 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 8400000 (értéke) 

----------------------------(E rés::ből a ep vfőtárgyak számának megfelelően több sor használandó)------------------------

Összes szolgáltatás megrelUlelés a lIemzeti eljárásrellllbell: 15 (száma) 236065000 (értéke) 
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II 1.1.5) Szolgáltatási koncesszió 

111.1.5.1) Eljárás típusa 

Nemzeti eljárásreIUl (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípustjelöljön meg) 

D A Kbt. 123 . §-a szerinti , szabadon kialakított eljárás 

D A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
alábbiak szerint: 

X Nyílt 

DMeghívásos 

DGyorsított meghívásos 

DVersenypárbeszéd 

DHirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

DGyorsított tárgyalásos 

DHirdetmény nélküli tárgyaláso s 

DKeretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt 

DKeretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

DKeretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 
tárgyalásos 

DKeretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

1 (száma) 

I I 622960( értéke) 

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektőlfüggően több használandó)-----

Összes szolgáltatási koncesszió a l1emzeti eljárásrelUlben: 1 (száma) I I 622960(értéke) 

II 1.1.5.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Nemzeti eljárásrel1d (Kbt. Harmadik része) 

90915 OOO-4 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) /1622960 (értéke) 

---------------------------- (E részbő! a ep vfőtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------

Összes szolgáltatási kOl1cesszió a nemzeti eljárásrel1dbell: 1 (száma) 11622960 (értéke) 

111.2 A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése (valamennyi mezőbe csak szám 
érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni) 

II 1.2.1) Áru beszerzés 

Ul1iós eljárásrelld (Kbt. Második Része) 


D 89. § (2) a) D 94. § (2) b) D94.§(4)a) D94. §(4)d) 
 ODO (száma) 
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089. § (2) b) 094. § (2) e) 094. § (4) b) ______ (értéke) 

094. § (2) a) 094. § (2) d) 094. § (4) c) 


----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárás ok típusainak megfelelően több használandó, ---------------

nlinden egyes típusnál csak egy hivatkozást je/öljön meg) 

Összes tárgyalásos árubeszerzés az uniós eljárásrelUlben: ODO (száma) _____ (értéke) 

Nemzeti eljárásreIUl (Kbt. Harmadik része) 

089. § (2) a) 

089. § (2) b) 

094. § (2) a) 

094. § (2) b) 

094. § (2) e) 

094. § (2) d) 

094. § (4) a) 

094. § (4) b) 

094. § (4) c) 

094. § (4) d) 

0123 . § 

X 122. § (7) a) 

1 (száma) 

9430000( értéke) 

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfe/elően több használandó, ---------------

nlinden egyes típusnál csak egy hivatkozást je/öljön meg) 

Összes tárgyalásos árubeszerzés allemzeti eljárásrendbelI: 1 (száma) 9430000 (értéke) 

111.2.2) Építési beruházás/építési koncesszió 

Uniós eljárásrelld (Kbt. Második Része) 

089. § (2) a) 094. § (2) h) 094. § (3) h) ODO (száma) 
089. § (2) b) 094. § (2) e) D III. § (3) 

089. § (2) e) 094. § (2) d) 
(értéke) 

094. § (2) a) 094. § (3) a) 

----------------------------- (E részbő/ a tárgyalásos eljárások típusainak megfele/ően több használandó, ---------------

nlinden egyes típusná/ csak egy hivatkozást je/öljön meg) 

Összes tárgyaltísos építési beruházás/építési koncesszió az uniós eljárásrendben: 

ODO (száma) _________ (értéke) 

Nemzeti eljárásrellll (Kbt. Harmadik része) 

089. § (2) a) 094. § (2) h) 094. § (3) h) 

089. § (2) b) 094. § (2) e) D I J I. § (3) 

089. § (2) e) 094. § (2) d) 0123. § 

094. § (2) a) 094. § (3) a) X 122. § (4) 

2 (száma) 

15367994 70( értéke) 
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----------------------------- (E részbő/ a tárgya/ás os eljárás ok típusainak megfelelően több használandó, ---------------

nJinden egyes típusnál csak egy hivatkozást je/öljön meg) 

089. § (2) a) 0 94. § (2) b) 094. § (3) b) 6 (száma) 
089. § (2) b) 0 94. § (2) e) O III. § (3) 

631045784(értéke)D 89. § (2) e) D 94. § (2) d) D 123. § 

0 94. § (2) a) 0 94. § (3) a) X 122. § (7) a) 

Összes tárgyalásos építési beruházás/építési kOllcesszió az egyszerű eljárásball: 

8 (száma) 2167845254 (értéke) 

111.2.3) Szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió 

Ulliós eljárásrelld (Kbt. Második Része) 

089. § (2) a) 

D 89. § (2) b) 

089. § (2) d) 

0 94 . § (2) a) 

094. § (2) b) 

0 94. § (2) e) 

094. § (2) d) 

094. § (3) a) 

094. § (3) b) 

D 94. § (5) 
ODO (száma) 

______ (értéke) 

---------------------------- (E részbő/ a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ----------------

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást je/öljön meg) 

Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási kOllcesszió az ulliós eljárásrelldbell: 

ODO (száma) _________ (értéke) 

Nem zeti eljárásreIllI (Kbt. Harmadik része) 

D 89. § (2) a) D 94. § (2) b) D 94. § (3) b) 

D 89. § (2) b) D 94. § (2) e) D 94. § (5) 
15 (száma) 

089. § (2) d) D 94. § (2) d) 01 23. § 
236065000 (értéke) 

094. § (2) a) D 94. § (3) a) X 122. § (7) a) 

----------------------------- (E rész bő! a tárgyalásos eljárás ok típusainak megfelelően több használandó, ----------------

nJinden egyes típusnál csak egy hivatkozást je/öljön meg) 

Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási kOllcesszió a lIemzeti eljárásrelldbell: 

15 (száma) 236065000 (értéke) 
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IV. SZAKASZ: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 


IV.I) A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, az uniós értékhatárokat elérő 
vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések (va lamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értéké t 
Ft-ban" arab számokkal kell kifejemi) 

közbeszerzések száma: ODO 
közbeszerzések értéke: 

IV.2) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások 

szerződések értéke (arab számokkal , Ft-ban kifejezve): 

IV.3) Elektronikus árlejtés alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft
ban, arab számokkal kell kifejezni) 

közbeszerzések száma: ODO 
közbeszerzések értéke: 

lV.4) Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása (va lamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések 
értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) 

közbeszerzések száma: ODO 
közbeszerzések értéke: 

IV.5) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a 
szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) 

IV.5.1) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra szerződéses fe ltételként 

kőzbeszerzések száma: ODO 
közbeszerzések értéke: 

IV.5.2) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra bírálati 
részszempontkéntJa I szem pontként 

közbeszerzések száma: ODO 
közbeszerzések értéke: 

IV.5.3) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra a műszaki leírás részeként 

közbeszerzések száma: ODO 
közbeszerzések értéke: 

IV.5.4) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra az alkalmassági feltételek körében 
környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén) 
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OOOközbeszerzések száma: 

közbeszerzések értéke: 

IV.5.5) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra az alkalmassági feltételek körében 
környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával 

OOOközbeszerzések száma: 

közbeszerzések értéke: 

IV.5.6) Zöld közbeszerzések IIV.5.1)-JV.5.5) pontoki összesen 

közbeszerzések száma: OOO 

közbeszerzések értéke: 

IV.6) Szociális szempontok figyelembe vétele (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések 
értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) 

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

közbeszerzések száma: OOO 
közbeszerzések értéke: 

IV.6.2) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra bírálati részszempontként/alszempontként 

közbeszerzések száma: OOO 
közbeszerzések értéke: 

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

közbeszerzések száma: OOO 
közbeszerzések értéke: 

IV.6.4) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra alkalmassági feltétel ként 

közbeszerzések száma: OOO 
közbeszerzések értéke: 

IV.6.5) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra védett foglalkoztatók számára fenntartott 
közbeszerzés útján 

közbeszerzések száma: OOO 
közbeszerzések értéke: 
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IV.6.6) Szociális szempontok figyelembevételével megvalósított eljárások IIV.6.1)-IV.6.5) pontok] összesen 

közbeszerzések száma: ODO 
közbeszerzések értéke: 

IV.7) EU alapokból finanszírozottlEU-s projektekkel kapcsolatos közbeszerzések (va lamennyi mezőbe csak 
szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) 

közbeszerzések száma: 21 
közbeszerzések értéke: 2967437254 

IV.8) A mikro-, kis- és középvállalkozások által megnyert közbeszerzések a Kbt. 60. §-ának (5) 
bekezdésével összefüggésben (va lamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab 
számokkal kell kifejezni) 

közbeszerzések száma: 28 
közbeszerzések értéke: 2237307450 

IV.9) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések (Kbt. 122. §-ának (9) 
bekezdése) (va lamennyi mezőbe csak szám érték irható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell 
kifejezni) 

közbeszerzések száma: ODO 
közbeszerzések értéke: 

IV.JO) Az ÖSSZEGEZÉS FELADÁSÁNAK möro TJA: 2014/05/00 (év/hó/nap) 
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2. sz. melléklet a l08j2014.(V.29.) számú határozathoz: 

ll. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 

Az éves statisztikai összegezés 


STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS 

AJÁNLATKÉRÖK VONATKOZÁSÁBAN 


I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÖ 

1.1) Az AJÁNLATKÉRÖ NEVE ÉS cíME 

Hivatalos név: 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Postai cím: 
Kossuth tér l . 

Város/Község: 
Nyíregyháza 

Postai 
irányítószám: 
4400 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: dr. Mester Enikő 

Telefon: +3642524524 

E-maii : 
mester.eniko@nyiregyhaza.hu 

Fax: +36 311041 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérö általános címe (URL): 

www.nyiregyhaza.hu 
A felhasználói oldal címe (URL): 

1.2) Az AJÁNLATKÉRÖ TÍPUSA 

Központi szintű D Közjogi szervezet D 

Regionális/helyi szintű X Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (I) bekezdés g) pont] 

D 
Egyéb D 

II. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRÖ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ 
ÁLTALÁNOS ADATOK 
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11.1) Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. XII.-XIIJ. fejezete) 
(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni) 

Száma: 3 
Érték: 2.858.025 .576 

11.2) A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. Harmadik része) 
(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni) 

Száma: 6 
Értéke: 1.133.254.307 

III. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRÖ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ 
RÉSZLETES ADATOK 

111.1) A közbeszerzések összesítése, kivéve a IV.l)-IV.2). és IV.4). pontokban írt közbeszerzéseket 
(va lamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni) 

H1.1.1) Áru besze rzés 

111,1.1.1) Eljárás típusa 

Ul1iós eljárásrel1d (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípustjelöljön meg) 

D nyílt 

D meghívásos 

D gyorsított meghívásos 

D hirdetmény nélküli tárgyalásos 

D gyorsított tárgyalásos 

D keretmegállapodásos 

D hirdetmény közzététe lével induló D versenypárbeszéd 
tárgya lásos 

ODO (száma) 

____ (értéke) 

---------------(E részbő/ az egyes eljárástípusok szerint /efo/ytatott közbeszerzésektő/fiiggően több haszná/andó)-----

Összes áru beszerzés az Ul1iós eljárásrel1dbel1: ODO (száma) _____ (értéke) 

Nem zeti eljárásrel1d (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípustjelöljön meg) 

D A Kbt. 123 . §-a szerinti , szabadon kialakított eljárás 

D A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 

alábbiak szerint: 

D yílt 

D Meghívásos 

D Gyorsított meghívásos 

D Versenypárbeszéd 

ODO (száma) 

_ _ __ (értéke) 
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D Hirdetmény közzététel ével induló tárgyalásos 

D Gyorsított tárgyalásos 

D Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

D Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt 

D Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

D Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 

tárgyalásos 

D Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli 

tárgyalásos 

D Kbt. 122/ A. § szerinti eljárás 

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerintlefoly tatott közbeszerzésektőlfüggően több használandó)-----

Összes árubeszerzés al1emzeti eljárásrelldbel1: ODO (száma) _____ (értéke) 

111.1.1.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Ul1iós eljárásrel1d (Kbt. Második Része) 

00000000-0 (CPV kód, főtárgy szerint) ODO (száma) ______ (értéke) 

----------------------------(E részből a CP V főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------

Összes árubeszerzés az ul1iós eljárásrellllbel1: ODO (száma) _____ (értéke) 

Nemzeti eljárásrellll (Kbt. Harmadik része) 

00000000-0 (CPV kód, főtárgy szerint) ODO (száma) ____ (értéke) 

----------------------------(E részből a CP V főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------

Összes árubeszerzés a nemzeti eljárásrelldbel1: ODO (száma) _____ (értéke) 

II 1.1.2) Építési beruházás 

111.1.2.1) Eljárás típusa 

Uniós eljárásrel1d (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

X nyílt D hirdetmény nélküli tárgyalásos 2 (száma) 
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D meghívásos 

D gyorsított meghívásos 

D gyorsított tárgyalásos 

D keretmegállapodásos 

D hirdetmény közzététel ével induló D versenypárbeszéd 

tárgyalásos 

2.745.005.055 (értéke) 

---------------(E rész ből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektőlfűggően több használandó)-----

Összes építési beruházás az ul1iós eljárásrel1dbel1: 2 (száma) 2.745.005.055 (értéke) 

Nemzeti eljárásrel1d (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípustjelöljön meg) 

D A Kbt. 123 . §-a szerinti , szabadon kialakított eljárás 

D A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 

alábbiak szerint: 

X Nyílt 

D Meghívásos 

D Gyorsított meghívásos 

D Versenypárbeszéd 

D Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

D Gyorsított tárgyalásos 

D Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

D Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt 

D Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

D Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 

tárgyalásos 

D Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli 
tárgyalásos 

D Kbt. 122/A. § szerinti eljárás 

3 (száma) 

1.038.792.336 (értéke) 

---------------(E részből az egyeseljárás-típusok szerint lefolylatott közbeszerzések/őlfűggően több használandó)----

D A Kbt. 123 . §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

D A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 

alábbiak szerint: 

D Nyílt 

D Meghívásos 

1 (száma) 

55.961.971 (értéke) 
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D Gyorsított meghívásos 

D Versenypárbeszéd 

D Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

D Gyorsított tárgyalásos 

D Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

D Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt 

D Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

D Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 

tárgyalásos 

D Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli 
tárgyalásos 

X Kbt. 122/ A. § szerinti eljárás 

---------------(E részből az egyeseljárás-típusok szerin/lefoly /a/oll közbeszerzések/őlfüggően több használandó)----

D A Kbt. 123 . §-a szerinti , szabadon kialakított eljárás 1 (száma) 

D A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
27.500.000 (értéke)alábbiak szerint: 

D Nyílt 

D Meghívásos 

D Gyorsított meghívásos 

D Versenypárbeszéd 

D Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

D Gyorsított tárgyalásos 

X Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

D Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt 

D Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

D Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyeI induló 

tárgyalásos 

D Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli 
tárgyalásos 

D Kbt. 122/ A. § szerinti eljárás 

Összes építési beruházás a lIemzeti eljárásrelldbell: 5 (száma) 1.122.254.307 (értéke) 
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II 1.1.2.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Uniós eljárásrelld (Kbt. Második Része) 

45000000-7 (CPV kód, főtárgy szerint) 2 (száma) 2.745.005 .055 (értéke) 

----------------------------(E részből a ep vfőtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------

Összes építési beruházás az Ulliós eljárásrelldbell: 2 (száma) 2.745 .005.055 (értéke) 

Nemzeti eljárásrellll (Kbt. Harmadik része) 

45210000-2 (CPV kód, főtárgyszerint) 2 (száma) 465437247(értéke) 

----------------------------(E rész ből a ep vfőtárgyak számának megfelelően több sor használandó)----------------------

45233262-3 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 428999812 (értéke) 

----------------------------(E rész ből a ep vfőtárgyak számának megfelelően több sor használandó)----------------------

45262690-4 (CPV kód, [őtárgy szerint) 1 (száma) 2003 I 7248(értéke) 

----------------------------(E részből a ep vfőtárgyak számának megfelelően több sor használandó)----------------------

45232000-2 (CPV kód, [őtárgyszerint) 1 (száma) 27500000(értéke) 

----------------------------(E részből a ep vfőtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------

Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrelldbell: 5 (száma) 1.122.254.307 (értéke) 

III. 1.3) Építési koncesszió 

1ll.l.3.1) Eljárás típusa 

Ulliós eljárásrelld (Kbt. XllJ.fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípustjelöljön meg) 

D nyílt 

D meghívásos 

D hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos 

D hirdetmény nélküli tárgyalásos 

D keretmegállapodásos 

D versenypárbeszéd 

ODO (száma) 

_ ___ (értéke) 

22 




---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektőlfiiggően több használandó)-----

Összes építési koncesszi6 az uni6s eljárásrellllben: OOO (száma) _____ (értéke) 

Nemzeti eljárásrel1ll (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

D A Kbt. 123 . §-a szerinti , szabadon kialakított eljárás 

D A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 

alábbiak szerint: 

D Nyílt 

D Meghívásos 

D Versenypárbeszéd 

D Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

D Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

D Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt 

D Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

D Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 

tárgyalásos 

D Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli 
tárgyalásos 

D Kbt. 122/A. § szerinti eljárás 

ODO (száma) 

____ (értéke) 

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektő!függően több használandó)-----

Összes építési koncesszió a nemzeti eljárásrellllben: OOO (száma) ____ (értéke) 

111.1.3.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Uniós eljárás ren d (Kbt. XlI. fejezete) 

00000000-0 (CPV kód, fötárgy szerint) OOO (száma) ____ (értéke) 

----------------------------(E részből a ep vfőtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------

Összes építési koncesszió az uniós eljárásrelldben: OOO (száma) ____ (értéke) 

Nemzeti eljárásrel/d (Kbt. Harmadik része) 
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00000000-0 (CPV kód, főtárgy szerint) OOO (száma) ___ (értéke) 

----------------------------(E részből a ep vfőtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------

Összes építési kOllcesszió a nemzeti eljárásrell{lbell: OOO (száma) ____ (értéke) 

II 1.1.4) Szolgáltatás megrendelés 

111.1.4.1) Eljárás típusa 

Uniós eljárásrelld (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípustjelöljön meg) 

D nyílt 

D meghívásos 

D gyorsított meghívásos 

X hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos 

D hirdetmény nélküli tárgyalásos 

D gyorsított tárgyalásos 

D keretmegállapodásos 

D versenypárbeszéd 

D tervpályázat 

D a Kbt. 19. § (3) bekezdése alapján 

közbeszerzési eljárás nélkül megkötött 
szerződés 

1(száma) 

113.020.521 (értéke) 

---------------(E rész ből az egyes eljárástípusok szerint lefoly/atott közbeszerzések/őlfüggően több használandó)-------

Összes szolgáltatás megrelldelés az ulliós eljárásrelldbell: 1 (száma) 113.020.521 (értéke) 

Nemzeti eljárásrelld (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípustjelöljön meg) 

D A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

D A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 

alábbiak szerint: 

D Nyílt 

D Meghívásos 

D Gyorsított meghívásos 

D Versenypárbeszéd 

D Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

D Gyorsított tárgyalásos 

D Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

D Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt 

D Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

1 (száma) 

1l.000.000 (értéke) 
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D Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 

tárgyalásos 

D Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

D Tervpályázati eljárás 

X Kbt. 122/A. § szerinti eljárás 

---------------(E részből az egyes eljárás/ípusok s::erin/ lefoly /a/ott közbeszerzések/őlfüggően több használandó)-------

Összes szolgáltatás megremlelés a nemzeti eljárásrendben: 1 (száma) 11.000.000 (értéke) 

111.1.4.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Uniós eljárásrend (Kbt. Xli. fejezete) 

66113000-5 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 113.020.52J (értéke) 

----------------------------(E részből a CP V főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)------------------------

Összes szolgáltatás megrellllelés az uniós eljárásrellllbell: 1 (száma) 113.020.521 (értéke) 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 

71240000-2 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 11.000.000 (értéke) 

----------------------------(E rész ből a CP V főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)------------------------

Összes szolgáltatás megrendelés a nemzeti eljárásrellllbel1: 1 (száma) 11.000.000 (értéke) 

JI 1.1.5) Szolgáltatási koncesszió 

111.1.5.1) Eljárás típusa 

Nemzeti eljárásrelld (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

D A Kbt. 123 . §-a szerinti , szabadon kialakított eljárás ODO (száma) 

D A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
____ (értéke)

alábbiak szerint: 

D Nyílt 

D Meghívásos 

D Gyorsított meghívásos 

D Versenypárbeszéd 
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D Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

D Gyorsított tárgyalásos 

D Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

D Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt 

D Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

D Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 

tárgyalásos 

D Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli 

tárgyalásos 

D Kbt. 122/A. § szerinti eljárás 

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerin/lefoly/a/oll közbeszerzések/őlfüggően több használandó)-----

Összes szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrelUlben: OOO (száma) _____ (értéke) 

111.1.5.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 

00000000-0 (CPV kód, főtárgy szerint) OOO (száma) ______ (értéke) 

----------------------------(E rész ből a ep vfőtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------

Összes szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendbelI: OOO (száma) _____ (értéke) 

111.2 A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése (valamennyi mezőbe csak szám 

érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni) 

III.2.1) Árubeszerzés 

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) 

089. § (2) a) 

089. § (2) b) 

094. § (2) a) 

094. § (2) b) 

094. § (2) c) 

094. § (2) d) 

094. § (4) a) 

094. § (4) b) 

094. § (4) c) 

094. § (4) d) OOO (száma) 

______ (értéke) 

----------------------------- (E részbő/ a tárgyalásos eljárás ok típusainak megfelelően több használandó, ---------------

minden egyes típusná/ csak egy hiva/kozástje/öljön meg) 

Összes tárgyalásos árubeszerzés az uniós eljárásrendbel1: OOO (száma) _____ (értéke) 

26 




Nem zeti eljárásreIUl (Kbt. Harmadik része) 

D 89. § (2) a) D 94. § (2) c) D 94. § (4) c) D 122. § (7) b) OOO (száma) 
D 89 . § (2) b) D 94. § (2) ct) D94.§(4)d) D 122. § (7) c) 

094. § (2) a) 094. § (4) a) 01 23. § 
(értéke) 

D 94. § (2) b) D 94.§ (4)b) D 122. § (7) a) 

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárás ok típusainak megfelelően több használandó, ---------------

nlinden egyes típus nál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Összes tárgyaJásos árubeszerzés a nemzeti eljárásrelldben: OOO (száma) (értéke) 

111.2.2) Építési beruházás/építési koncesszió 

Ulliós eljárásreIUl (Kbt. Második Része) 

D 89. § (2) a) 0 94. § (2) b) 094. § (3) b) OOO (száma) 
D 89. § (2) b) D 94. § (2) c) DilI. § (3) 

089. § (2) c) 0 94. § (2) ct) 
(értéke) 

D 94. § (2) a) D 94. § (3) a) 

----------------------------- (E rész ből a tárgyalásos eljárás ok típusainak megfelelően több használandó, ---------------

minden egyes típusná/ csak egy hivatkozást je/öljön meg) 

Összes tárgyalásos építési beruházás/építési kOllcesszió az ulliós eljárásrendbell: 

OOO (száma) _________ (értéke) 

Nem zeti eljárásrelld (Kbt. Harmadik része) 

D 89. § (2) a) D 94. § (2) b) D 94. § (3) b) 

089. § (2) b) D 94. § (2) c) D lll. § (3) 

089. § (2) c) 094. § (2) ct) D 123. § 

D 94. § (2) a) D 94. § (3) a) X 122. § (7) a) 

D 122. § (7) b) 

D 122. § (7) c) 
1(száma) 

27.500.000 (értéke) 

----------------------------- (E részbő/ a tárgyalásos eljárás ok típusainak megfelelően több használandó, ---------------

nlinden egyes típusnál csak egy hivatkozást je/öljön meg) 
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Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az egyszerű eljárásban: 

1 (száma) 27.500.000 (értéke) 

I I 1.2.3) Szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió 

Uniós eljárásreIllI (Kbt. Második Része) 

D 89. § (2) a) D 94. § (2) b) D 94. § (3) b) 

D 89. § (2) b) D 94. § (2) c) D 94. § (5) 
1 (száma) 

X 89. § (2) d) D 94. § (2) d) 
11 3.020.52 1 (értéke) 

D 94. § (2) a) D 94. § (3) a) 

---------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárás ok típusainak megfelelően több használandó, ----------------

n1inden egyes típusnál csak egy hivatkozást je/öljön meg) 

Összes tárgya/ásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió az uniós eljárásremiben: 

1 (száma) 113.020.521 (értéke) 

Nem zeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 

D 89. § (2) a) D 94. § (2) b) D 94. § (3) b) D 122. § (7) b) OOO (száma)
D 89. § (2) b) D 94. § (2) c) D 94. § (5) D 122. § (7) c) 

D 89. § (2) d) D 94. § (2) d) D 123 . § 
(értéke) 

D 94. § (2) a) D 94. § (3) a) D 122. § (7) a) 

---------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárás ok típusainak megfelelően több használandó, ----------------

n1inden egyes típusnál csak egy hivatkozástjelöljön meg) 

Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben: 

OOO (száma) _________ (értéke) 

IV. SZAKASZ: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 


IV.J) A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, az uniós értékhatárokat elérő 
vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét 
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Ft-ban" arab számokkal kell kifejezni) 

közbeszerzések száma: ODO 
közbeszerzések értéke: 

IV.2) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások 

szerződések értéke (arab számokkal, Ft-ban kifejezve): 

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

ban, arab számokkal kell kifejezni) 

közbeszerzések száma: ODO 
közbeszerzések értéke: 

IVo4) Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések 
értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) 

közbeszerzések száma: ODO 
közbeszerzések értéke: 

IV.5) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a 
szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) 

IV.5.1) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra szerződéses feltételként 

közbeszerzések száma: ODO 
közbeszerzések értéke: 

IV.5.2) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra bírálati 
részszempontkéntlalszempontként 

közbeszerzések száma: ODO 
közbeszerzések értéke: 

IV.5.3) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra a műszaki leírás részeként 

közbeszerzések száma: ODO 
közbeszerzések értéke: 

IV.504) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra az alkalmassági feltételek körében 
környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén) 

közbeszerzések száma: ODO 
közbeszerzések értéke: 
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IV.5.5) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra az alkalmassági feltételek körében 

környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával 

közbeszerzések száma: ooo 
közbeszerzések értéke: 

IV.5.6) Zöld közbeszerzések IIV.5.1}-IV.5.5) pontoki összesen 

közbeszerzések száma: ooo 
közbeszerzések értéke: 

IV.6) Szociális szempontok figyelembe vétele (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések 
értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) 

IV.6.1) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra szerződéses feltétel ként 

közbeszerzések száma: ooo 
közbeszerzések értéke: 

IV.6.2) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra bírálati részszempontként/alszempontként 

közbeszerzések száma: ooo 
közbeszerzések értéke: 

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

közbeszerzések száma: ooo 
közbeszerzések értéke: 

IV.6.4) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra alkalmassági feltételként 

közbeszerzések száma: ooo 
közbeszerzések értéke: 

IV.6.5) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra védett foglalkoztatók számára fenntartott 
közbeszerzés útján 

közbeszerzések száma: ooo 
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közbeszerzések értéke: 

IV.6.6) Szociális szempontok figyelembevételével megvalósított eljárások IIV.6.1)-IV.6.5) pontok] összesen 

közbeszerzések száma: OOO 
közbeszerzések értéke: 

IV.7) EU alapokból finanszírozottlEU-s projektekkel kapcsolatos közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak 

szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) 

közbeszerzések száma: 7 
közbeszerzések értéke: 3.850.759.362 

IV.8) A mikro-, kis- és középvállalkozások által megnyert közbeszerzések a Kbt. 60. § (5) bekezdésével 
összefüggésben (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell 

kifejezni) 

közbeszerzések száma: 7 
közbeszerzések értéke: 3468784086 

IV.9) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések IKbt. 122. § (9) bekezdései 
(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) 

közbeszerzések száma: OOO 
közbeszerzések értéke: 


IV.IO) Az ÖSSZEGEZÉS FELADÁSÁNAK IDŐPO 'TJA: 2014/05/00 (év/hó/nap) 
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