
9. mellékleÍ az 5/2009. (III.3] 'I IRM rendelethez

Az éves statisztikai összegezés

Stalisztikai Ósszegezés az éyes kÖzbeszerzéselcről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti
aj ánl at ké r ő k v o nat ko z á s áb an

I. SZAKASz: AJÁNLATKÉRÓ

I.t) AzAJÁNLATKÉno Nnvn És cÍuB

I.2) Az AJÁNLATKÉno rÍrus,q

II. S ZAKA SZ: AZ AJÁNLATxÉno KÖZBES.ZERZÉ SEIRE voNA TKo Zo Álrar,Án o s
ADATOK

ll.l) A kiizösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. IV. fejezete) (valamennyi
mezőbe csak sám érték írható, a szerzódések értékét Ft-ban, arab számmal kel1 kifejezni)

Sálna: !I!
Értek'

Hivatalos név: Hajdúsámson Város onkormányzata

Postai cím: 425l Hajdrisámson Szabadság tér 5.

Város/Község: Hajd Úsámson Postai
iránvítőszám: 425l

Ország'. Magyarország

Ka pcsolatta rtási pont(ok) :

Címzett'. An dó Lászlóné oolsármester

Telefon: 521590-590

E-mail : jogiiroda@hajdusa mson.t-online.h u Fax: 521590-591

lnternetcím (ek) (adott es et b en)

Az ajánlatkéro áItalanos cime (URL) :

A felhaszná]Ói o]da]l címe (URL):

Központiszintű ! Kozjogi szervezet !

Regionálislhelyi színhi xn Támogatott sznryezet |Kbt.22- $ (2) bek.' 24 ] . $ b}-c)
pontl

Egyéb



ll.2) A nemzeti értékhatárokat elérő vagy megha|adó értékű közbeszerzések (a Kbt. VI. fejezete) (valamennyi
mezőbe csak sám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmalkell kifejezni)

Szirma,4

Értéke: 217.5o4 ooo

III. SZAKA SZ: AZ AJÁNLATKÉnÓ KÓ ZBF,SZERZÉ SBIRE VONATKO ZÓ RÉ S ZLETE S
ÁDÁToK

Ill.l) Á kozbeszerzések összesítése, kivéve a IV.l)-IV.2). és IV.a). pontokban írt közbeszerzéseket (valamennyi
mezőbe csak sám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezrri)

III.1.l) Árubeszerzés

IIt.1.1.l) Eljárás típusa

Közösségi e$árásrend (Kbt. IV. fejezele) (az alábbi blokkban csak egy eljárás{ípust jelöljÓn meg)

I nyílt

I meghívásos

f]hirdetmenynélkü]jtárgyalásos !!n (száma)
! gyorsított targyalásos

! gyorsított meghívásos I keretmegállapodásos

! hirdetnrény ki)zzétételével induló [ versenypárbeszéd
tiírgyalásos

(értéke)

___-____(E részből az egles eljárás-típusok szerint lefolytatott kÓzbeszerzésektőlftggően tÖbb használandó)*--_-_-_--

)sszes óru beszerzés a kÖzösségi eljórtisrendben: (értéke)

Egyszeríí e|ártÍs (KbL YI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöJjön meg)

! hirdetménnyel induló tárgyalás
nélküIi

! h].detmennyel induló tárgyalásos

! hirdetmeny nélkül induló
tárgyalásos

!!I (sáma)

(értéke)

_______-(E részből az eg/es eljárás-típusok szerint lefolytaÍott kÖzbeszerzésektől fiiggően tÓbb használandó)____::_

Ö ss zes dr u b es ze r zés az e g),sze r íí elj ár ús b an : !n! (száma) (értéke)

IIl.l'l.2) Aközbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

IíÖzösségi eljdrtÍsrend (KbL IV. fejezete)



l!nn!nn!-n (CPV kód, főtárgyszerint) n!! $záma) (értéke)

_-____-(E részből a CPY fcítórg,,ak számónak megklelően több sor használandó)

o s s ze s tÍr u b es zerzés a k ii zö s s é g i e lj d r tÍs r e n d b en : nn! (száma) (értéke)

Egyszeríi eljdrds (Kbt. VL fejezeíe) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöIjön meg)

n hirdetrrrénnyel induló tárgyalás 1nélküli l (száma)

x! hirdetménnyel indu]ó tárgyalásos

! hirdetmény nélkÜl induló
tárgyalásos

! hirdetménnyel induló tárgyalás
nélküli

x! hirdetmennyel induló tárgyalásos

! hirdetmény nélküI induló
tárgyalásos

1 r0.900.000
(értéke)

l1rrir^u1

89.604.000

EgyszeríÍ eljúrás (Kbt. VI. fejezete)

I!! D n!nn- n (CPV kód, főtargyszerint) ln! (száma)

-:*___-(E részből a CPV főtárglak számának megfelelően több sor hasznólandó)

osszes órubeszerzés az eg1lszeríí eljrirásban: nln (sáma) (értéke)

IIl'l.2) Epítési beru házás

III.1.2.l) Eljárás típusa

Közösségi eljártÍsrend (KbL IV. Íejezeíe) {az alábbi blokkban csak egy eljárás{ípust jeloljön meg)

f] hirdetmeny nélküIi targyalásos

I gyorsított tárgyalásos
!!! $záma)

! gyorsított meghívásos ! keretmegállapodásos

!hirdetménykÖzzétételéve]induló !versenypárbeszéd
tárgyalásos

(értéke)

-______-(E részből az eg)es eljárás-tipusok szerint lefolytatott kÖzbeszerzéseklőlfüggően tobb használandó)__-:::_-

osszes épírési beruházás a ki)zösségi eljdrtÍsrendben: !!n $záma) (értéke)

osszes építési beruhdztÍs a közÓsségi eljárdsrendben', amel1l elérte vag1l meghaladha a kiiztisségi értékhattir feléÍ, de nem

érÍe el a ki)zösségi értékhaÍúrÍ: nnn (száma)

(értéke)



___*___-(E részből az eg?es eljárás_típusok szerint lefolyÍatott kÖzbeszerzésektől figgően tÖbb használandó)___:___

o s s ze s ép íl é s i b er u h úzós az e gy s zer íí elj ár ds b an : 2 Gr^u) 200.504.000 (értéke)

III.l.3) Epítési koncesszió

Ill.l.2.2) Akozbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

Közösségi eljdrtÍsrend (Kbt. IV. fejezele)

D!III!!I-I (CPV kód, főtargy szerint) nn! (sáma)

-_:-__-(E részből a CPV főtórglak szómának megfelelően tÓbb sor használandó)

osszes építési beruháztÍs a közösségi eljárósrendben: nln (száma)

Ósszes építési beruhóztis a közösségi etjdrtÍsrendben, amely elérÍe vagy meghaladía a közösségi éríékhailir felét, de nent

érte el a közijsségi értékltaÍárt: !!n $záma)

EgyszeríÍ eljdrás (Kbt. VI. Íejezete)

Inn!n!![J-n (CPV kód' ftitárgy szerint) nn! Gzáma)

__*___(E részből a CPVfőtárg,,ak számának megfelelően tÓbb sor használandó)

osszes épíÍési beruházós az egyszeríí eljárdsban: tJ!! (száma)

III. 1.3. l ) Eljárás típusa

KözÖsségi eljdrrisrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust je]ö]jön nreg)

! nyílt

! meghívásos

f hirdetmeny nélkülitárgyalásos !!! (száma)
I keretmegállapodásos

f, hirdetménykÓzzétételével indu]ó ! versenypárbeszéd
tárgyalásos

(értéke)

-*____:-(E részből aZ egles eljárás-típusok szerint lefolytaíott kÓzbeszerzésektől figgően íÓbb használandó)__-___--

osszes építési koncesszió a közösségi eljdrásrendben: n!! gzama) (értéke)

osszes épílési koncessziti a kiiziisségi eljórósrendben, anlely elérte vagy nteghaladla a kÖzÖsségi érlékhaídrfelét, de nenl

érte eI a ki)zösségi értékltatdrt: !I! (száma) (értéke)



EgyszeríÍ eljárús (KbL VI. fejeaele) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)

fl hirdetménnyel induló targyalás
nélküli

I hirdetmennyel induló tárgyalásos

fJ hirdetmény nélkül induló
tárgyalásos

nnn $záma)

(értéke)

*___-:--_(E részből az eg)es eljáráslípusok szerint lefolytatou kÖzbeszerzésektőlftiggően tobb hasznólandó):_____-

()sszes épitési koncesszió az eg1;szeríí eljtÍrtisban: nl! (száma) (értéke)

lII.1.3.2) Akozbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

Xözösségi eljúrtisrend (KbL IV. fejezete)

IlnInlDn-I (CPV kód, főtárgy szerint) lnn (súma) * (értéke)

-(E részből a CPV főtárglak számának megfelelően több sor használandó)

osszes építési koncesszió a közösségi eljórtÍsrendben: nlf (sáma)

osszes épí'tési koncesszió a ki)zösségi eljórósrendben, amely eléríe vag1l meghaladta a ki)ziisségi értékhatárfelél, de nent

érte eI a közösségi értékhaÍór(: nII (száma)

Egyszerií eljdrds (KbL VI. fejezete)

!I!!I!n!-n (CPV kód, főtárgy szerint) Iln (száma)

_-___-_(E részből a CPV frítárg,,ak számának megfelelően tÓbb sor használandó)

osszes épí'tési koncesszitj az egyszeríi eljúrúsban: !!! {száma) (értéke)

IIt. l.4) Szolgáltatás-megrendelés

III.l.4'l ) Eljárás típusa

Közösségi eljdrdsrend (Kbt. IV fejezeíe) (az alábbi blokkban csak egy eJjárás-típust jeloljön meg)

f|gyorsítot( tárgyalásos I!! (száma)
! keretmegállapodásos

! gyorsított meghívásos f} versenypárbeszéd

f] hirdetrrrény közzétételével induló |J tervpályázat
tárgyalásos

D hirdetmény né]kiili tárgyalásos

-----------_(E részből az eg/es eljárás-típusok szerint lefolylalott közbeszerzésektől fí;ggően több használandó)--*-_-__-



osszes szolgóIrarős-megrendelés a közösségi eljártÍsrendben: nln (sáma) (értéke)

IEgyszeríÍ eljárús (Kbt. VI.fejezeÍe) (azalábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
It_
I X|-l hirdetménnyel induló tiírgyalás 1nélkíili l (sáma)

! hirdetménnyel induló tárgyalásos 9.000.000

! hirdetmény nélkiil induló (értéke)

tárgyalásos

f] hirdetmennyel induló tárgya|ás
nélkü]i

f]hirdetménnyel induló tárgyalásos nn! $záma)

xf] hirdetmény nélkül índuló
targyalasos

8.000.000

(értéke)

_____-_-(E részből az egles eljárástípusok szerint lefolytatott kÓzbeszerzésektől li;ggően tÖbb hasznáJandó)--------------

osszes szolgtÍlnrás-megrendelés az egyszeríi eljártisbun: 2 6^-u1 L7.000-000 (értéke)

|ll.l.4.2) A kiiztleszerzés CPV kódja szerinti bontás

Köziisségi eljdrtÍsrend (Kbt. IV. fejezeÍe)

!n!!!!nn-! (CPV kód, fotárgy szerint) In! (száma) (éftéke)

__*_:_(E részből a CPV főtárgtak számának megfelelően több sor használandó)

osszes szo lg tÍItarús-ntegrende Iés a közöss ég i elj drás rendben: n ! n (száma) (értéke)

Egyszeríí eljórds (Kbí. VI. fejezete)

DnIlDDIn-n (CPV kód, ftitargy szerint) !!t] $záma) (értéke)

______(E részből a CPV főtarglak szánlának megklelően tÓbb sor használandó)_

osszes szolgtÍlÍatás-megrendel'és az egyszeríí eljárdsbolt : !!t1(sáma) (értéke)

Ill.l -5) Szolgáltatási koncessziÓ

lII'1'5. l) Eljárás típusa

Egyszeríi eljárás (KbL VI.fejezete) (az alábbiblokkban csak egy eljárástípust jelöljon meg)



I hirdetmennyel induló tárgya|és
nélkü1i

! hirdetménnyel induló tárgyalásos

! hirdetmény nélkül indu]ó
tárgyalásos

(értéke)

___-___-(E részből az egles eljárás-típusok szerint lefolytatotl közbeszerzésektől fi;ggően ÍÓbb használandó)*_*_-__

()sszes szolgtiltatúsi koncessziti ax egyspríí eljdrdsban: nI! $záma) (értéke)

III.l.5.2) Akózbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

EgyszeríÍ eljárás (Kbl. VI. fejezele)

lnlln! I I- n (CPV kód, főÍárgyszerint) lnn (sáma)

_____-(E részből a CPV főtárg,,ak számának megfelelően tÓbb sor használandó)

osszes szolgtÍltatrisi koncesszit5 az eg1lszeríí eljártisban: lnn (száma) (értéke)

Il|-2 A tárgyalásos eljárások alapján megvalósÍtottkőzbeszerzések összesítése (valamennyi mezóbe csak szám érték
irható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)
Il|-2 A tárgyalásos eljárások alapján megvalósÍtottkőzbeszerzések összesítése (valamennyi mezóbe csak szám érték
irható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)

lll-2.l) Arubeszerzés

KÖzösségi eljórdsrend (Kbt. IV. fejezete)

Jtz+.SQ)a) Jlzs.5Q)a) Űtzs.5()a) ! lzs. 5()d) !!n(száma)Jnq.S@b) Jtzs.Se)b) D rzs. Sg)b)
! tzs' $ (l) J lzs. $ (2) ") J tzs. $ (+) ci 

G'ték")

- (E részből a tárglalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ----------

minden egles típusnál csak egl hivatkozást jelöljön nleg)

osszes tórgyalásos tÍrubeszerzés a k()zösségi eljúrdsrendben' n!! $záma) (értéke)

Egyszerii eljdrris (*rr ,J"jrr"*)

Jzsz. $(l)a/ Jlzs'5{2)b) ! lzs.5$)c) !n!(sáma)
]zsz. $ (1) ó/ J lzs. s (4) a) J lzs. s @) d)

lll.2.l) Árubeszerzés

KÖzösségi eljórdsrend (Kbt. IV. fejezete)

Jtz+.SQ)a) Jlzs.5Q)a) Űtzs.5()a) ! lzs. 5()d) !!!(száma)Jnq.S@b) Jtzs.Se)b) D rzs. Sg)b)
! tzs' $ (l) J lzs. $ (2) ") J tzs. $ (+) ci (é'ték")

Jzsz. $ (1) c/ J tzs. S g) b) (értéke)

(E részből a tárglalásos eljárások típusainak megfelelően íöbb használandó, -_____

nlinden eg,les típusnál csak eg,, hivatkozásÍ jeloljön meg)



osszes ttÍrgyalásos órubeszerzés az eglszeríi eljórdsban: I!I (száma) (értéke)

l l|.2 -2) Ep ítés i b e r lházás l ép itési ko n cesszió

Közösségi eljórtÍsrend (Kbl. IV. fejezele)

Jn+sQa) !lzs.$(t) ]lzs.5Q)c) Dt:s.$(z) !!n$záma)
J nq. $ (2) ö) fJ 125. S Q) a) [] tzs. $ (3) a/

|f nq SQ)c) D tzs. sQ)b) ! lzs. $(3)ó) (ertéke)

- (E részből a tárg,lalásos eljárások típusainak megfelelően tÓbb használandó, ----__-
minden egles típusnál csak egl hivatkozásÍ jelaljon neg)

osszes tdrgyaldsos építési beruhóaÍs/epÍtési koncesszió a közi)sségi eljúrásrendben:

In! (sáma) (értéke)

Egy szeríi eljórós (Kbt. VI- fejezeÍ e)

Jzsz. $(r)a) ! rzs. S@b)
Jzsz. $ (1) ó, f] 125. $ (3) al

Jzsz. $ (l) c) ! tzs' s (3) ói

!!n Gzámú

(értéke)

- (E részből a tárglalásos eljárások típusainak megfelelően több hasznáJandó, :__-_-

minden egles típusná} csak egl hivatkozásÍ je}Óljön meg)

osszes Ítirgyalósos épíÍési beruháztÍs/építési koncesszití az eglszeríÍ eljtirtisban:

In! (szama) 
- 

(értéke)

lll.7.3) Szol gá ltatás/szol gá ltatási koncesszió

Egyszeríí eljirtÍs (KbL VI. fejezete)

Jzsz. $ (r) a/ Jzsz. $ (1) c)

Jzsz. $ (l) ó/ D tzs. s Q) b)
IDD (sáma)

(értéke)

- (E részből a tárglalásos eljártisok típusainak megfelelően íobb használandó, -'--'--_-

minden egles típustlál csak egy hivaíkozást jeloljon meg)

Összes ÍtÍrgyaltÍsos szoIgtÍltattÍs/szoIgtÍIúattÍsi koncesszió a nemzeti eljtÍrdsrendben:

nln (sáma) (értéke)

Iv. SZAKASZ: TOVÁBBI INFonuÁcIÓx

IV.1) A WTo Közbeszerzési Mesállapodás (GPA) hatálva alá nem tartoző, a közösségi értékhatárokat elérő va



azt meghalad ó értékŰ közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban,' arab

sámokkal kel l kifej ezni)

kí5zbesz'erzésekszáma: Dn!
kozb e szer zé sek érté ke :

Iv.2) A központosítottközbeszerzési eljárásban beszerzettáruk/szolgáltatások

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

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

kozbeszerzések sáma: Iln
közbeszerzések értéke:

IV.4) Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása (valamennyi mezőbe csak sám érték írható, a szerződések értékét

Ft-ban, arab sámokkal kell kifejezni)

közbeszerzések sáma: lnn
közb e szer zések értéke :

IV.5) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) (valamennyi mezőbe csak sám érték írható, a szerződések
értékét Ft-ban, arab sámokkal kell kifejemi)

IV.s.l) Á Kbt. 53. $-a (7) bekezdésének alkalmazása

nnnközbeszerzések száma:

kcjzbeszerzések érréke:

Iv.5.z) A Kbt. 57. $-a (4) bekezdés c) pontjának alkalmazása

közbeszerzések száma: D!!
közbeszerzések értéke:

IV.5.3) A Kbt.58. $-a (5) bekezdésének alkalmazása

nr!kÓzbeszerzések sáma:

közbeszerzések értéke:

Iv.5-4) A Kbt. 67. $-a (2) bekezdés f) pontjának alkalmazása

közbeszerzések száma: nnn
közbeszerzések értéke:

tV.5.5) A Kbt. 68. $-a (5) bekezdésének alkalmazása

TTTközbeszerzések sáma:

kÓzb eszer zések érté ke :

IV.5.6) Ztild közbeszerzések összesen

közbeszerzések sáma: lln



ko zb e szer zések értéke :

IV.6) SzociáIis szempontok figyelembe vétele (valamennyi mezőbe csak sám érték írható' a szerződések értékét Ft-ban
arab sámokkal kell kifejezni)

rV.6.1) A szociális szempont a műszaki leírás (Kbt. 58. $-a) meghatározása során került figyelembe vételre

közbeszerzések száma: nnn
közbeszerzések értéke:

|v.6-2) A szociális szempont az alkalmassági fe|tételek (Kbt. 66. és ó7. $) meghatározása során kerÜlt figyelembe
vételre

közbeszerzése,ksáma: nn!
közbeszerzések értéke:

IV.6.3) A szociális szempont a tlírálati szempontok (Kbt. 57. $-a) meghatározása során került figyelembe vételre

közbeszerzésekszáma: Inn
kö zb e szer zések értéke :

lv.6.4) A szociális szempont a szerződéses feltételek [Kbt. 53. $-ának (7) bekezdése| meghatároása során került
figyelembe vételre

közbeszerzés ekszáma'. !!I
közbeszerzések értéke:

Iv.ó.5) Védett foglalkoztatők számára fenntartott kiizbeszerzések (Kbt. 17lA. $)

kÓzbeszerzésekszáma: !!!
közbeszerzések értéke:

lv.ó.6) Szociális szempontok figyelembevételével megvalósított eljárások lIv.6'lFIV"ó.S) pontok| összesen

közbeszerzéseksáma: !!n
közbeszerzések értéke:

Iv.7) EU alapokból finanszÍrozott,{EU-s projektekkel kapcsolatos közbeszerzések (valamennyi mezobe csak szám
érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab sámokkal kelJ kifejezni)

közbeszerzések száma: 3
kÓzbeszerzések értéke: l06.604.000

IV.8) A mikro-, kis- és középvállalkozások á|taI megnyertközbeszerzések a Kbt. 70. $-ának (2) bekezdésével
összefüggésben (valamennyi mezcibe csak szám érték írható, a szerződések éTtékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

kÖzbeszerzés ek száma'. 3
kozbeszerzések értéke: l06.604.000



lV.9) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott kozbeszerzések (Kbt.253. $) (valamennyi mezőbe
csak sám érték írható, a szerződések értékét Ft_ban, arab számokkal kell kifojezni)

kozbeszerzésekszáma'. nnn
közbeszerzések értéke.

Iv.Io) AZ ÖSsZEGBzÉs FBLADÁsÁNax nÁruu nr20lua5 BI 6tnanop1
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2]. melléklet a 2/2006. (I- ] 3..) IM rendelethez

Az éves statisztikai iisszegezésl

Statisztikai osszegezés az éves kÓzbeszerzéselvől a Kbt. IV., W. fejezete, valamint neg,,edik
r é s z e s z er int i aj ánl at ker ő k v onat koz ás áb an

|. Azajánlatkérő neve, címe: Hajdűsámson Város onkormányzztz
(4251 Hajdúsámson Szabadság tér 5.)

2. A szervezet típusa:

") állam és egyes szervezetek - Kbt. 22. $ (1) bekezdés a)-c), g)_h) pontok;
b) helyi önkormányzat és költségvetési szervei (beleértve a helyi kisebbségi

önkormányzatot, a települési önkormányzatok tarsulását, a területfejlesztési
önkormanyzati társú,ást, a helyi kisebbségi önkormanyzati költségvetési szervet),
valamint a megyei területfojlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális
fejiesztési tanács rKbt.22. $ (1) bekezdés d) pont];

c) közjogi szswezet- Kbt. 22. $ (1) bekezdésfl, i)-k) pontok;
d) egyéb szervezet.

3. A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű kÓzbeszerzések száma és értéke (a
Kbt.IV. fejezete): nem volt
4. A nemzeti értékhatarokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a
Kbt. VI. fejezete): nem volt
5. Egyszeni kozbeszerzési eljárások' illetve aZ egyszerű tervpályénati eT1árások száma és
értéke külön-külön (a Kbt. negyedik része): nem volt
6. A kozbeszerzések összesítése az alábbi táblazatokba foglalva' külön-külon a Kbt. IV' és VI.
fejezete szerint lefolytatou közbeszerzési eljarásokra vonatkozőan (az értékeket Ft-barr
kifejezve), kivéve a 8-9. és 1 1. pontokban írt közbeszerzéseket: nemleges

Árubeszerzés
Eliárás típusa Száma Ertéke

nyílt

meghívásos

gyorsított meghívásos

h i rdetm én y kö zzététel év el
induló tarsvalásos
h irdetm ény kÓzzététel e né lkü l
induló tárgva]ásos

gyors ított tárgyal áso s

' A korábbi minta helyett megállapította a2/2001. (l. 3 ].) IRM rendelet l. $-a. A 212001. (l. 3l.) IRM rendelet 3.

$-a értelmében a 2006. évre vonatkozó éves statisztikai összegezéseket már ezen űi minta alkalmazásával
kell elkészíteni és megkÜldeni.



keretmegállapodásos

versenypárbeszéd

Osszes

A beszerzés
CPV kódja

(fótárey szerint)

Nyertes
székhelye
(orszás)

Közbeszerzési eliarás Osszes

Száma Értete Szilrna Ertéke

Ossze ktizbeszerzés

tési beruházás
Eljárás tí

gyorsított meghívásos

h i rdetm én y kö zzetétel év e\

induló társvalásos
h irdetm ény kÓzzététel e n éIkül
induló társvalásos

gyorsított tárgyalásos

keretmegállapodásos

A beszerzés
CPV kódja

(főtarey szerint)

Nyertes
székhelye
íorszás)

Közbeszerzési eliarás Osszes

Száma É*eke Száma Ertéke

osszes kozbeszerzés

tési koncesszió
Eliárás típusa Száma Ertéke

nyílt

rneghívásos



h i rdetm én y kozzététel év el
induló tírsvalásos
h irdetm ény kozzététe| e n élkü 1
induló tírsvalásos

keretmegállapodásos

versenypárbeszéd

Összes

A beszerzés
CPV kódja

(főtátrsy szerint)

Nyerles
székhelye
(ország)

Közbeszerzési e]iárás Osszes

Szána Ertéke Száma Ertéke

osszes kózbeszerzés

meghívásos

gyorsított meghívásos

hi rdetm ény ko zz'etétel év el

hirdetmény közzététele nélkül
induló társvalásos

keretrnegállapodásos

egyszeriisített (Kbt. 4.
melléklete szerinti szol gáltatas)

Abeszerzés
CPV kódia

ffőtársv szerint)

Nyertes
székhelye
(orsás)

Kozbeszerzési eliarás Összes

Száma Ertéke Száma Érteke

osszes közbeszerzés



tatási knncesszió
Eliáras tí

nyílt

gyorsított meghívásos

h i rdetnr ény kö zzététel év el
induló tárwalásos
h i rdetm ény közzététel e n élkül
induló tárcvalásos

gyorsított targyalásos

A beszerzés
CPV kódja

(fotarsv szerint)

Nyertes
székhelye
(orszás)

Közbeszerzési eliarás Osszes

Száma Ertéke Száma Értete

osszes kozbeszerzés

7. A targyalásos eljárások alapján megvalóSított közbeszerzések összesítése az alábbl
tábláuatba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI' fejezete szerint lefolytatott kÓzbeszerzési
elj iárásokra vonatko zÓ an (az értékeket Ft-b an ki fej ezve) :

Árubeszerzés
Nyertes

székhelye
(ország)

124.6 (D a) r24. Q (2) b) 12s. S (1) l25. ö (2\ a)

Sálna Ertéke Száma Ertéke Száma Ertéke Száma É.tot e

Osszes
közbeszerzés

Nyertes
székhelye
(orszás)

125. $ Q) b) 12s. 8 Q) c) 125. $ G) a) 12s. S G\ b) 125. & G\ c)

Száma Enéke Száma Értéke SzÁma Értete Súma Értere Száma Ertéke



Osszes
közbeszerzés

*Csak építési koncesszió esetében'
** A Kbt. lV. fejezete szerinti el|árasról készített táblÍuaIban e részek értelemszerűen nem tölthetők ki.

Nyertes
székhelye
(orszáe)

12s. 6 (q d) 257. E (2\ d" 2s't.8 Q\ il* 2s7.6 (2\ d* Osszes

Száma Ertéke Száma Ertéke Száma Értete Száma Énéke Sáma Értete

Osszes
közbeszerzés
* A Kbt. IV. fejezete szerinti eljarásról készite'tttáblÍnatban e részek értelemszenien nem tolthetők ki'

é s i b eruházás/Epíté s i konce s szió
Nyertes

székhe1ye
I24. ő (2\ c124.6 (2\ b

Osszes
kÓzbeszerzé,s

Nyertes
székhelye
(ország)

12s. $ (2) a) 125. 6 (2) b) IZs. \ (2) c) 125. 6 (3\ a)

Sáma Ertéke Száma Ertéke Sáma Ertéke Sáma Értéke

Osszes
krjzbeszerzés

Nyertes
székhelye
(orszás)

125. $ (3) b) 139. ö (2)* 257. q (2) b)** 257. 8 (2) c)** Osszes

Sáma Ertéke Száma Ertéke Száma Ertéke Száma E'rtéke Szárna Értéke

Osszes
közbeszerzés



124.8 (2\ a 124. Q Q)

Nyertes
székhelye
(orszás)

125. 6 Q\ a) 125. ö (2\ b) 125.8 Q\ c) 125. ö (3) a) l2s. s B) b)

Száma Ertéke Száma Értoke Száma Érteke Száma Ertéke Sáma Ertéke

Osszes
kózbeszerzés

Nyertes
székhelye
(orszás)

r25. 6 í5) 2s7. 6 (2\ b)* 257. & (2) d* 267. S Q)** Osszes

Száma Ertéke Sáma Érteke Sáma É.tete Sáma Ertéke Száma Ertéke

Osszes
közbeszerzés
* A Kbt. IV. fejezete szerinti eljarásról készí.tett táblazatban e részek értelemszerűen nem tölthetők ki.
** Csak szolgáltatási koncesszió esetében.

8. A wTo Kc;zbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, a közösségi
értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű kÓzbeszerzések száma, értéke:
9. A központosított közbeszerzési eljárásbanbeszerzett áruk/szolgáltatások értéke:

10. Elektronikus árlejtés alkalmazásénak szárna, az így megvalósított közbeszerzések értéke:

11. Dinamikus beszerzési rendszerben megvalósított közbeszerzések száma és értéke :

12. Azoknak akÓzbeszerzési e|járásoknak a száma, amelyben a Kbt. 53.$-anak (6) bekezdése,
57. $-a (4) bekezdésének c) pornja,58. $-rának (5) bekezdése,67. $-a (2) bekezdésének/
pontja, illetőleg 68. $-anak (5) bekezdése alapjan környezetvédelmi szempontok kerültek
figyelembevételre (zöld közbeszerzés):

Statisztikai összegezés az éves árubeszerzéselrről/építési beruházásolcról/szolgáltatásolcróI
a Kbt' V., VII. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

1. Aján1atkérő neve, címe:
2. Az ajánlatkérő tevókenységi köre:



4 a Kbt. 163. $ (l) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység az ivőviz
tekintetében;

b) a Kbt. 163. $ (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység a villamos energia
tekintetében;

c) a Kbt. 163. $ (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység a gáz és hőenergia
tekintetében;

d) a Kbt. 163. $ (1) bekezdés ba) pontja szerinti tevékenység a kőolaj és a gán
tekintetében;

e) a Kbt. 163. $ (1) bekezdés ba) pontja szerinti tevékenység a szén vagy más
szllár d hizelő arry ag tekintetében ;

0 a Kbt. ló3. $ (1) bekezdés c/ pontja szerinti tevékenység a vasúti kcizlekedés
tekintetében;

g) a Kbt. 163' $ (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenység, kivéve a nem városi
vasúti közlekedést;

h) a Kbt. 163. $ (1) bekezdés bb) ponda szerinti tevékenység repülőtér
tekintetében;

') a Kbt. 163. $ (1) bekezdés bb) pontja szerinti tevékenység, kivéve a repiilőtér
tekintetében;

j) a Kbt. 163. $ (1) bekezdés d) pont1a szerinti tevékenység.

3. A kozösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű kózbeszerzések száma és értéke (a
Kbt. V. fejezete):
4- A nemzeti értékhatarokat elérő vagy meghaladó értékű kozbeszerzések száma és értéke (a
Kbt. VII. fejezete):
5. A közbeszerzések összesítése az aléhbitáh|énatokba foglalva, küIön_külön a Kbt. V. és VII.
fejezete szerint lefolyatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (értékeket Ft-ban
kifejezve), kivéve a 6-8. pontokban foglalt kozbeszerzéseket:

Árubeszerzés
Eliárás típusa Szríma Ertéke

nyílt

meghívásos

i dószako s e l őzetes táj ékoztatót
tartalm azó h i rd etm énnyel
meshirdetett meslrívásos
eIőminősítési hirdetménnyel
meehirdetett meshívásos
h irdetmény kÓzzétételével
induló targvalásos
h i rdetm ény közzététele n é l kü l
induló tárgyalásos
i dószakos e l őzetes táj ékoztatót
tartalmaző h i rdetmén nyel
me eh irdetett társvalásos
e]őm inősítési hirdetménrryel
meshirdetett társvalásos

keretmegállapodásos

Összes



A beszerzés
CPV kódja

(fótárgy szerint)

Nyertes
székhelye
(orszás)

Közbeszerzési eliárás Osszes

Száma Értete Széma Ertéke

osszes kÓzbeszerzés

ési beruházás

meghívásos

i dőszakos e l őzetes táj ékoztatőt
tzrtalmazo h irdetménnyel

irdetett meshívásos
el őminősítési hirdetménnyel
meshirdetett meshívásos

h irdetmény közzétetele né lkü I

időszakos előzetes tájékortaór
tartalm aző lr i rdetm én nye l
meshirdetett társvalásos
előminősítési hirdetménnyel

A beszerzés
CPV kódja

(fi)tárgy szerint)

Nyertes
székhelye
(ország)

Kozbeszerzési eliarás Osszes

Száma Érteke Száma É'tet"

osszes kozbeszerzés

íaÍás
Eliárás típusa Száma Ertéke

nyílt

meghívásos



i dőszakos el őzetes tá5 ékoztatőt
tartalmaző h i rd etmén n ye l
meghirdetett meshívásos
előmi nősítési hirdetménnyel
meehirdetett meshívásos
h ird etm ény kö zzéteÍel év e|

induló tiírsvalásos
h i rdetm ény kozzététel e n élkü l
induló üírsvalásos
i dőszakos előzetes tájékoztatőt
tartalmaző lr i rd etm én rr y e l

me gh irdetett Lírsvalásos
e] őminosítési hirdetménnyel
mesh irdetett társvalásos

keretmegállapodásos

tervpá1yázat

egyszerűsített (Kbt. 4.
mel ]éklete szerinti szol gáltatás)

Összes

Abeszerzés
CPV kódja

(fotarev szerint)

Nyertes
székhelye
(orszás)

Kozbeszerzési eliarás Összes

Száma Ertéke Száma É.tete

osszes közbeszerzés

6. A központosított kozbeszerzési eljárásbartbeszerzett aruk/szolgáltatások értéke:
7. Elektronikus arlejtés alkalmazásanak szátma, uígy megvalósított kozbeszerzések értéke:

8. Dinamikus beszerzési rendszerben megvalósított közbeszerzések száma és értéke:

9. Azoknak akÓzbeszerzési eljárásoknak a szárna, amelyben a Kbt' 53'$-ának (6) bekezdése,
57. $-a (4) bekezdésének c) pontja,58. $-anak (5) bekezdése,6J. $-a (2) bekezdésének/
pontja, illetőleg 68. $-ának (5) bekezdése alapján környezetvédelmi szempontok kerültek
fi gyel enrbevételre (zöld közb eszerzés) :

Hajdúsámson, 2010. május 31.

1,.1


