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Az 6vesstatisztikai iisszegez6sr
Statisztikni osszegezesaz dveskozbeszerzesekrrila Kbt. IV., VI.fejezete, valamint negtedik
r elsze szer i nt i aj anl atkdr rik vonatkozasaban

l. Az ajfnlatkero neve, cime: Szolnok MJV Polgirmesteri Hivatal EIL[t6 6s Szolgdltat6
Szervezet5000 Szolnok Kossuth t6r 9
2. A szewezettipusa:
a) 6llam 6s egyesszervezetek- Kbt. 22. $ (1) bekezd6sa)---+),g)-h) pontok;
b) helyi 6nkorm6nyzat es koltsegvetesi szervei (beleertve a helyi kisebbsegi
6nkorm6nyzatot, a telepiil6si onkorm6nyzatok t6rsul6s6t, a tertiletfejlesdesi
onkorm6nyzati tirsulirst, a helyi kisebbsegidnkorm6nyzatik6ltsegvet6siszervet),
valamint a megyeiteruletfejleszt6sitan6cs,a t6rsegifejlesztesitan6cses a region6lis
fejlesztesitan6cs lKbt 22. $ (l) bekezd|s d) pontl; Az intfizm6ny a KBT 22S (1)
bekezd6sd pontja al6 tartaz6 szewezet
c) kozjogi szervezet- Kbt. 22. $ (l) bekezdesfl,i)-k) pontok;
d) egyeb szervezet.
3. A k6zoss6giert6khat6rokat elero vagy meghalado6rt6kii klzbeszerz6seksz6ma6s 6rt6ke (a
Kbt. lV fejezete):1 elj:flrr[s348. 353.000.-Ft
4. A nemieti ertekhatirokat elero vagy meghalado 6rt6kti klzbeszerzeseksz6ma es 6rt6ke (a
Kbt. VI. fejezete):
5. Egyszeni k1zbeszerzdsielj6r6sok, illetve az egyszeru tervpiiyhzati elj6r6sok sz6ma 6s
ertekekiilon-krilon (a Kbt. negyedikresze)6. A kozbeszerz6sek6sszesit6seaz ali$bitihlinatokba foglalva, kul6n-ki.il6n a Kbt. IV. 6s Vl.
fejezete szerint lefolytatott kdzbeszerzdsi eljdr6sokra vonatkoz6an (az ertekeket Ft-ban
kifejezve),kiveve a 8-9. es 1l. pontokbanirtk1zbeszerz6seket:
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7. A tirgyalirsos elj6r6sok alapjdn megvalositott kdzbeszerzesekosszesiteseaz alihbi
tihlinatba foglalva, knl6n-ktil6n a Kbt. IV. 6s VI. fejezete szerint lefolytatott k6zbeszerzesi
elj6r6sokravonatkoz6an (az ertekeketFt-ban kifej ezve):
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8. A WTO K6zbeszerzesiMeg6llapod6s (GPA) hatirlya al6 nem tartozo, a kdz6ssegi
ertekhat6rokateler6 vagy azt meghaladoertekri klzbeszerzeseksz6ma,drtdke:
9. A kozpontositott klzbeszerzesielj6r6sbanbeszerzett6ruk/szolg6ltat6sokert6ke: 2009
6vben 16.932.605.-Ft
ert6ke:
10. Elektronikus6rlejtesalkalmazds6naksz6ma,uigy megvalositottkdzbeszerz6sek
sz6maes erteke.
I l. Dinamikusbeszerz6sirendszerbenmegvalositottkdzbeszerz6sek
12. Azoknakakozbeszerzesieljhritsoknaka szama,amelybena Kbt. 53.$-6nak(6) bekezdese,
/l
57. g-a (4) bekezd6senekc) pontja"58. $-5nak (5) bekezd6se,67. $-a (2) bekezdes6nek
pontlu, iilet6leg 68. g-6nak (5) bekezd6sealapjin kdrnyezetv6delmiszempontokkeriiltek
fi gyelembevdtelre(zold kozbeszerzds)'.

Statisztikai 1sszegezdsaz 6vessrubeszerzesekrdl/epitesi beruhazasokr6l/szolgaltatasokrdl
a Kbt. V., WI. fejezete szerinti ajanlatkdrdlc vonatkozasaban

1. Ajanlatk6r6neve,cime:
2. Az aj6nlatker6tevekenysegikore:
a) a Kbt. 163. $ (1) bekezdes a) pontja szerinti tev6kenyseg az iv6viz
tekintet6ben;
b) a Kbt. 163. I (1) bekezdesa) pontja szerinti tev6kenysega villamos energia
tekinteteben;
c) a Kbt. 163. S (l) bekezddsa) pontja szerinti tev6kenys6ga ghz 6s h6energia
tekinteteben;
d) a Kbt. 163. $ (l) bekezdesba) pontja szerinti tev6kenys6ga k6olaj es a gaz
tekinteteben;
e) a Kbt. 163. g (l) bekezdesba) pontja szerinti tev6kenysega szenvagy m6s
sziI6rd tizelo anyag teki ntet6ben;
0 a Kbt. 163. $ (l) bekezdescl pontja szerinti tevekenysega vasuti kozlekedes
tekinteteben;
g) a Kbt. 163. $ (1) bekezddsc/ pontja szerintitev6kenys6g,kiv6ve a nem vSrosi
vasritikozlekedest;
h) a Kbt. 163. $ (1) bekezdes bb) pontja szerinti tevekenyseg repiiloter
tekintet6ben;
i) a Kbt. 163. $ (l) bekezdesbb) pontja szerinti tevekenyseg,kiveve a repiiloter
tekinteteben;
j) a Kbt. 163. $ (1) bekezd6sd) pontiaszerintitev6kenys6g.
3. A k6z6ssegiertekhathrokateler6 vagy meghalado6rtdkti k6zbeszerzeseksz6maes 6rteke (a
Kbt V. fejezete):
4. A nemzetiertekhat6rokatelero vagy meghalado6rt6kii kdzbeszerzeseksz6maes erteke (a
Kbt. VII. fejezete):
az ali$bitf$linatokba foglalva, kiilon-ktilon a Kbt. V. es VIL
osszesitdse
5. A k6zbeszerz6sek
fejezete szerint lefolytatott kozbeszerz6si elj6r6sokra vonatkoz6an (6rtekeket Ft-ban
kifejezve),kiveve a 6-8. pontokbanfoglalt kozbeszetz6seket:
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6. A kozpontositott kdzbeszerzesielj6r6sbanbeszerzettfiruklszolgitltatfsok 6rt6ke:
erteke:
7. Elektronikusfrlejtes alkalmaz6s6nakszama,azigy megval6sitottkdzbeszerz6sek
6rt6ke.
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8. Dinamikus beszerz6sirendszerbenmegval6sitott
9. Azoknak a kozbeszerzesieljirisoknak a szama,amelybena Kbt. 53.$-anak(6) bekezd6se,
67. $-a (2) bekezdes6nek/)
c) pon\a,58. $-6nak(5) bekezd6se,
57. g-a (4) bekezdes6nek
pontja, illetSleg 68. $-6nak (5) bekezdesealapj6n k6rnyezetvedelmiszempontokkeri.iltek
figyelembevetelre(zold kozbeszerz6s):

