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4t201 0.(X. 29.) NFM rentlelet

a kijzbeszcrzési és tervpályázati hirdetrnények' a bírá|ati osszegezések és az éves statisztikai össz-cgezések rnirrtáiról
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9. melléklet a ]4/20]0. (X.29.)NFM rendelethez

Az éves statisztikai összegezés
Stntisztikai Ósszegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete Szerinti a.iúnlatkér(ík

vonatkozásában
I. SZAKASZ: AJÁNLATrcÉnÓ
l.l.) 

^Z 
AJÁNt,^TKÉno nnvE És cÍnnn

H iv a ta los n év :-TiÁ.dtQ!i
Postai cím: brl

fi nyílt

tr meghívásos

D gyorsított meghívásos

tr hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

tr hirdetmény nélküli tárgyalásos

tr gyorsított tárgyalásos

Ü keretmegállapodásos

tr versenypárbeszéd

npú (szárrra)

értéke)

Város/Közsés' aydo$e#
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: llo.'
'doso$hct. 

, h,t 6,,(h73//5?
Internetcím( ek) h do t t e s et ben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználÓi oldal címe (URL):

Közjogi Szervezet

Támogatott szervezet IKbt.22. $ (2) bek.'
241. $ bfc) pontl

l l. SZAKAS Z: AZ'{JÁNLATKÉRo kÖzBESZERZÉSE IRE voNAT KoZÓ ÁLrl LÁNloS A DATOK
ll.l.) A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések
(a Kbt. lV. fejezete) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab
Száma: nud
E'ték; ..1L89h
ll.2.) A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések
(a Kbt. Vl. fejezete) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab
Száma: Df]tr
Ertc<ke:

I I l. SZA KAS Z: AZ AJÁ N LATKÉno xÖzsESZERZÉSEl RE voNAT KoZo RÉSZLBTES ADATOK
llI.l.) A közbeszerzések összesítése' kivéve a IV.l.)-lV.2). és lV.4.) pontokban írt közbeszerzéseket (valamenrrvi rrrezóbc
csak szánt érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal ke|l kifejezni)

l l l. l. l.) Arubeszerzés

lll. l. l. l.) Eljárás típusa
Kiizösségi eljúrúsrend (KbÍ. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust.ielöljön meg)

l-ekérdezés idejc: 20l l'0-5. | 2 (09:59)

ország: Maqpr
Telefon: &t u/t l.tt.É''lf)

cilr:tÁtl5l6'Á

..2.| Az AJÁNLATKÉnÓ ripusn
Központi szintű tr

Regionál is/helvi szintű

Egsszerúí eljúrtÍs (KbÍ. VI. JbjezeÍe) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelö|ön meg)

[hi.d"t*énnyel induló tárgyalás nélküli

t] h irdetrnénnyel induló tárgyalásos

tr közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli



_____--*-(E részből az eg)es eliárástípustlk szerint lefolytatott közbeszerzésektől 'fiiggően löbb használandó)--------------

osszes órubeszerzés az egvszeríí eljúrúsban:
50 Lbb

nnd (száma;

-lgté}")lll.l.l.2.) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

Közösségi eljdrúsrcnil (Kbt. IV. fejezeÍe)
trtrtr!trfit]t]-tr (CPV kód. iótárgy szerin()o9l gSooo-+ nnd (száma)

(értéke)

--_--__--(E részből a CPV főtárgyak számának neg/blelően több sor használandó)

-,, _

1412010. (X. 29.) NFM rendelet
a kÓZbeszerzési és terrpályázati hirdetlnények' a bírálati Ósszegezések és z éves statisztikai összegezések mintáiró|

Hatályos: 20 l 0. l 0'3O-tól

t] közvetlen felhívással induló tárgyalásos

n hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. $]

Ös s ze s ti r u h e s ze r zés a k Ó zö s s é g i e Ij tÍ r tÍs r e n d b e n :

n^trtrDtrtrtrtr-tr (CPV kód. lőtárgy szerint)ogSl oooo-5

Lekérdezés ideje: 20 l l.05. l 2 (09:59)

305b[üb :"ó l::L.T:]

|Í.Á.q'\ -qffi,] :* [:.';;3]

3,].5t t$}: -o:ó l:ffiil]

1,?Et 1g? r :"1 l:ífJil]

(értéke)

__----__(E részből a CPV.főtárg;ak számának megfelelően Íöbb sor használandó)

Osszes árubeszerzés az egyszeríí eljárúsban:

lIl.l'2.) É ítési beruházás

osszes épí'tési beruhdztís a közösségi eljúrásrendben:

osszes épí,lési beruhúztÍs a közösségi eljdrósrendben, amely elérÍe vagy meghaladta a közösségi értékhatór.feléÍ, de nent

érte el. a közösségi értékhatúrt:

Egyszeríí eljúrds (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

tr hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli

tr hirdetménnyel induló tárgyalásos trDÜ (száma)

D közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli

tr közvetlen Íblhívással induló tárgyalásos

n hirdetmény nélkÜl induló tárgyalásos (Kbt. 252' $)

--_-___--_(E részb(íl az egles eljárástípusok szerinl lefolytatott közbeszerzésekt(Ílftggően tÓbb használundó)--------------

osszes épíÍési beruhdztÍs az egyszeríÍ eljúrúsban:

lll.l.2.2.) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

Köziisségi eljdrúsrend (Kbt. IV. fejezete)
trtrtrtrEntrE-n (CPV kód, főtárgy szerint) ÜBB (száma)

_-___---(E részből a CPV főtárg,,ak szómónak medelelően ,ri, ,ri, irrrri,rriil_- _- _- _'_'---------|li]o"
osszes éptÍési beruhúztÍs a közösségi eljúrúsrendben: Üfltr (száma)

.''.'. (ertéke)

(Kbt. vr.

lll.l'2.l.) Eljárás típusa
Köziisségi eljdrúsrend (Kbt. IV..fejezeÍe) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

tr nyí|t n hirdetmény nélküli tárgyalásos

o meghívásos tr gyorsított tárgyalásos DnD (száma)

tr gyorsítot1 meghívásos tr keretmegállapodásos ..'.'..'. (értéke)

tr hirdetmény kozzétételével induló D versenypárbeszéd
tárgya|ásos

(E részből az ep|/es eljárástípusok szerint lefolytatott kÓzbeszerzésektőlftggően több hasznúlandrj)

(C) l993-2008. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó


