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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2012. április 26-i ülésére 

Közbeszerzési éves statisztikai összegzés megtárgyalására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Abony Város Önkormányzatának, mint ajánlatkérőnek a közbeszerzési és tervpályázati 

hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról 

és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.) 

NFM rendelet 36. § (1) értelmében az éves beszerzéseiről e rendeletben meghatározott minta szerint 

éves statisztikai összegzést kell készítenie, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. 

napjáig kell megküldeni a Hatóságnak. 

Az éves statisztikai összegzés mintáját a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) - d) pontja szerinti ajánlatkérők 

vonatkozásában a 11. melléklet tartalmazza. Az éves statisztikai összegzést a Kbt. 31. §-a szerint 

kell közzé tenni, vagyis az ajánlatkérő köteles a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai 

összegzést, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján közzétenni.  

Az Önkormányzat a statisztikai adatszolgáltatásra vonatkozó évben összesen 10 darab, közösségi 

értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárást folytatott le. (előterjesztés 1. 

számú melléklete) Abony Város Önkormányzat a KÁR-MENTOR Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. 

közreműködésével elkészítette az éves közbeszerzésekről szóló statisztikai összegzését, amelyet a 

határozati javaslat melléklete tartalmaz.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem, az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

 

………/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi határozat 

Közbeszerzési éves statisztikai összegzés megtárgyalásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 36. § (1) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a határozat mellékletét képező, a 2011. évi 

közbeszerzésekről szóló statisztikai összegzést elfogadja. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármesteri Hivatal 

jegyzőjét az éves közbeszerzésekről szóló statisztikai összegzésnek a Közbeszerzési Tanács 

részére, történő elküldésére 2012. május 31.-i határidővel. 



 
 

 

Határidő:    2012. május 31. 

Felelős:  dr. Balogh Pál jegyző 

Végrehajtásban közreműködik: 

KÁR-MENTOR Bt. 

Településfejlesztési Osztály 

A határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

dr. Vörös Mária aljegyző 

KÁR-MENTOR Bt. 

A Polgármesteri Hivatal Osztályvezetői 

 

Abony, 2012. április 17. 

 Romhányiné dr. Balogh Edit s.k. 

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. sz melléklet a ………./2012 (IV.26.) sz határozathoz 

 

9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez 

 

 

Az éves statisztikai összegezés 

 

Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. 

fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 
 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME 

 

Hivatalos név: 

Abony Város Önkormányzata 

Postai cím: 

Kossuth tér 1. 

Város/Község: 

Abony 

Postai 

irányítószám:2740                     

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

 

Címzett: Romhányiné Dr. Balogh Edit 

Telefon: 53/361-571 

E-mail: abony@abony.hu 

 

Fax: 53/360-010 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): 

 

A felhasználói oldal címe (URL):  

 

 

 

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

 

Központi szintű      Közjogi szervezet                         

Regionális/helyi szintű     Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) 

pont]          

Egyéb                                                  

 

 

II. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

 

II.1) A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. IV. fejezete) (valamennyi 

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

Száma: ••1  

Érték: 67.300.000.- 

II.2) A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. VI. fejezete) (valamennyi 



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

Száma: ••9  

Értéke: 664.035.654.-Ft 

 

III. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ RÉSZLETES 

ADATOK 

III.1) A közbeszerzések összesítése, kivéve a IV.1)-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  

III.1.1.1) Eljárás típusa 

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 nyílt 

 meghívásos 

 gyorsított meghívásos 

 hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 gyorsított tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 versenypárbeszéd 

••• (száma)  

                          (értéke) 

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

Összes árubeszerzés a közösségi eljárásrendben:                          ••• (száma)                           (értéke) 

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli                            2 db     52.298.730.-Ft                                                   

 hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli                 1 db     24.859.511.-Ft

 közvetlen felhívással induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. §] 

 

 

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

Összes árubeszerzés az egyszerű eljárásban:                ••3 (száma) 77.158.241.-Ft  (értéke) 

III.1.1.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) 

22420000-0                      1 db         32.680.000.-Ft 

32235000-9                      1 db         19.618.730.-Ft 

37524000-7                      1 db         24.859.511.-Ft 

••••••••-• (CPV kód, főtárgy szerint)         ••• (száma)                                (értéke) 

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

Összes árubeszerzés a közösségi eljárásrendben:                        ••3 (száma) 77.158.241.-Ft  (értéke) 



 

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) 

••••••••-• (CPV kód, főtárgy szerint) ••• (száma)                           (értéke) 

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

Összes árubeszerzés az egyszerű eljárásban:                             ••• (száma)                           (értéke) 

 

III.1.2) Építési beruházás  

III.1.2.1) Eljárás típusa 

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 nyílt 

 meghívásos 

 gyorsított meghívásos 

 hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 gyorsított tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 versenypárbeszéd 

••• (száma)  

                          (értéke) 

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

Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben:                   ••• (száma)                           (értéke) 

 

Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem 

érte el a közösségi értékhatárt:                                                       ••• (száma)                           (értéke) 

 

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli                2 db  445.418.189.-Ft 

 hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli     1 db     63.859.224.-Ft 

 közvetlen felhívással induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. §] 

 

 

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

Összes építési beruházás az egyszerű eljárásban:             ••3 (száma) 509.277.413.-Ft (értéke) 

III.1.2.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) 

••••••••-• (CPV kód, főtárgy szerint) ••• (száma)                           (értéke) 

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

Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben:  ••• (száma)                           (értéke) 



 
 

Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem 

érte el a közösségi értékhatárt:  ••• (száma)                           (értéke) 

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) 

45240000-1    1 db  148.726.128.-Ft 

44221000-5    1 db    63.859.224.-Ft 

45252126-7    1 db  296.692.061.-Ft 

••••••••-• (CPV kód, főtárgy szerint) ••• (száma)                           (értéke) 

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

Összes építési beruházás az egyszerű eljárásban:                       ••3 (száma) 509.277.413.-Ft (értéke) 

 

III.1.3) Építési koncesszió 

III.1.3.1) Eljárás típusa 

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 nyílt 

 meghívásos 

 hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 versenypárbeszéd 

••• (száma)  

                          (értéke) 

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

Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben:         ••• (száma)                           (értéke) 

 

Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem 

érte el a közösségi értékhatárt:                           ••• (száma)                           (értéke) 

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli 

 hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli 

 közvetlen felhívással induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. §] 

••• (száma)  

                          (értéke) 

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

Összes építési koncesszió az egyszerű eljárásban:                         ••• (száma)                           (értéke) 

III.1.3.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) 



 

••••••••-• (CPV kód, főtárgy szerint) ••• (száma)                           (értéke) 

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

Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben: ••• (száma)                           (értéke) 

Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem 

érte el a közösségi értékhatárt:                           ••• (száma)                           (értéke) 

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) 

••••••••-• (CPV kód, főtárgy szerint) ••• (száma)                           (értéke) 

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

Összes építési koncesszió az egyszerű eljárásban: ••• (száma)                           (értéke) 

 

III.1.4) Szolgáltatás-megrendelés 

III.1.4.1) Eljárás típusa 

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 nyílt 

 meghívásos 

 gyorsított meghívásos 

 hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 gyorsított tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 versenypárbeszéd 

 tervpályázat 

 a Kbt. 21/B. §-a alapján 

közbeszerzési eljárás nélkül megkötött 

szerződés 

••1 (száma)  

67.300.000.-Ft (értéke) 

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

Összes szolgáltatás-megrendelés a közösségi eljárásrendben:  ••1 (száma) 67.300.000.-Ft (értéke) 

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli   2 db 65.010.000.-Ft 

 hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli 

 közvetlen felhívással induló tárgyalásos 1 db 12.590.000.-Ft 

 hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. §] 

 

 

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

Összes szolgáltatás-megrendelés az egyszerű eljárásban:  ••3 (száma) 77.600.000.-Ft (értéke) 

III.1.4.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) 



 

71322000-1 (CPV kód, főtárgy szerint) ••1 (száma) 67.300.000.-Ft (értéke) 

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

Összes szolgáltatás-megrendelés a közösségi eljárásrendben:  ••1 (száma) 67.300.000.-Ft  (értéke) 

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) 

71220000-6   1 db    12.590.000.-Ft 

71356100-9   1 db      5.730.000.-Ft 

85121100-4   1 db    59.280.000.-Ft 

••••••••-• (CPV kód, főtárgy szerint) ••• (száma)                           (értéke) 

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

Összes szolgáltatás-megrendelés az egyszerű eljárásban: ••3 (száma) 77.600.000.-Ft (értéke) 

 

III.1.5) Szolgáltatási koncesszió 

III.1.5.1) Eljárás típusa 

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli 

 hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli 

 közvetlen felhívással induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. §] 

 

••• (száma)  

                          (értéke) 

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

Összes szolgáltatási koncesszió az egyszerű eljárásban:  ••• (száma)                           (értéke) 

III.1.5.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) 

••••••••-• (CPV kód, főtárgy szerint) ••• (száma)                           (értéke) 

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

Összes szolgáltatási koncesszió az egyszerű eljárásban: ••• (száma)                           (értéke) 

 

III.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 

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)  



 

 124. § (2) a) 

 124. § (2) b) 

 125. § (1)  

 125. § (2) a) 

 125. § (2) b) 

 125. § (2) c) 

 125. § (4) a) 

 125. § (4) b)  

 125. § (4) c) 

 125. § (4) d) 

 
••• (száma)  

                          

(értéke) 

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

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Összes tárgyalásos árubeszerzés a közösségi eljárásrendben: ••• (száma)                           (értéke) 

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)  

 252. § (1) a) 

 252. § (1) b) 

 252. § (1) c) 

 

 125. § (2) b) 

 125. § (4) a) 

 125. § (4) b) 

 125. § (4) c)  

 125. § (4) d) 

 

 ••• (száma)  

                          

(értéke) 

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

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Összes tárgyalásos árubeszerzés az egyszerű eljárásban: ••• (száma)                           (értéke) 

III.2.2) Építési beruházás/építési koncesszió 

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)  

 124. § (2) a) 

 124. § (2) b) 

 124. § (2) c)  

 125. § (1) 

 125. § (2) a) 

 125. § (2) b) 

 125. § (2) c) 

 125. § (3) a) 

 125. § (3) b)  

 139. § (2) 

 
••• (száma)  

                          

(értéke) 

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

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió a közösségi eljárásrendben:  

••• (száma)                           (értéke) 

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)  

 252. § (1) a) 

 252. § (1) b) 

 252. § (1) c) 

 125. § (2) b) 

 125. § (3) a)  

 125. § (3) b)  

  ••• (száma)  

                          

(értéke) 

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

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az egyszerű eljárásban:  

••• (száma)                           (értéke) 

 

 



 

III.2.3) Szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió 

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) 

 124. § (2) a)   

 124. § (2) d)   

 125. § (2) a)   

 125. § (2) c)   

 125. § (3) b)        

 

 124. § (2) b) 

 125. §(1) 

 125. § (2) b) 

 125. § (3) a) 

 125. § (5) 

  ••• (száma)  

                          

(értéke) 

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

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió a közösségi eljárásrendben:  

••• (száma)                           (értéke) 

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)  

 252. § (1) a) 

 252. § (1) b)  

 252. § (1) c) 

 252. § (1) d) 

 252. § (1) g) 

 252. § (1) d) 

 125. § (2) b) 

125. § (3) a) 

 125. § (3) b) 

 125. § (5) 

  ••• (száma)  

                          

(értéke) 

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

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben:  

••• (száma)                           (értéke) 

 

 

 

 

IV. SZAKASZ: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

IV.1) A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, a közösségi értékhatárokat elérő vagy 

azt meghaladó értékű közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban,, arab 

számokkal kell kifejezni)  

közbeszerzések száma: ••• 

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: ••• 



 
közbeszerzések értéke:                                     

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

Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)  

közbeszerzések száma: ••• 

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) A Kbt. 53. §-a (7) bekezdésének alkalmazása 

közbeszerzések száma: ••• 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.5.2) A Kbt. 57. §-a (4) bekezdés c) pontjának alkalmazása 

közbeszerzések száma: ••• 

közbeszerzések értéke:                                     

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

közbeszerzések száma: ••• 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.5.4) A Kbt. 67. §-a (2) bekezdés f) pontjának alkalmazása 

közbeszerzések száma: ••• 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.5.5) A Kbt. 68. §-a (5) bekezdésének alkalmazása 

közbeszerzések száma: ••• 

közbeszerzések értéke:                                     

 

IV.5.6) Zöld közbeszerzések összesen 

közbeszerzések száma: ••• 

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

közbeszerzések száma: ••• 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.6.2) A szociális szempont az alkalmassági feltételek (Kbt. 66. és 67. §) meghatározása során került figyelembe 

vételre 

közbeszerzések száma: ••• 



 
közbeszerzések értéke:                                     

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

közbeszerzések száma: ••• 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.6.4) A szociális szempont a szerződéses feltételek [Kbt. 53. §-ának (7) bekezdése] meghatározása során került 

figyelembe vételre 

közbeszerzések száma: ••• 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.6.5) Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzések (Kbt. 17/A. §) 

közbeszerzések száma: ••• 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.6.6) Szociális szempontok figyelembevételével megvalósított eljárások [IV.6.1)–IV.6.5) pontok] összesen 

közbeszerzések száma: ••• 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.7) EU alapokból finanszírozott/EU-s projektekkel kapcsolatos közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám 

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

közbeszerzések száma: ••8 
 

közbeszerzések értéke: 639.375.654.-Ft 

IV.8) A mikro-, kis- és középvállalkozások által megnyert közbeszerzések a Kbt. 70. §-ának (2) bekezdésével 

összefüggésben (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)  

közbeszerzések száma: ••8 

közbeszerzések értéke: 415.024.863.-Ft 

IV.9) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések (Kbt. 253. §) (valamennyi mezőbe 

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

közbeszerzések száma: ••• 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.10) AZ ÖSSZEGEZÉS FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2012/04/26  (év/hó/nap) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. számú melléklet 

 

Építés beruházás 

 

1./ „Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése”,  

KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 azonosító számú projekt kivitelezési feladatok megvalósítása  

(harmadik rész, VI. fejezet) 

Építés, kivitelezés 45240000-1                   EU alapból finanszírozott 

ÉKISZ Építőipari Kft.  

148.726.128,- Ft  (egyszerű általános eljárás hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli 

Becsült érték: 120.000.000.-Ft 

70. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése  

mikro vállalkozás [ ] kisvállalkozás [x] középvállalkozás [ ] egyéb []  

 

2./ KEOP-5.3.0/A/09-2010-0008 kódszámú „Energetikai hatékonyság fokozása Abony Város 

Gyulai Gaál Miklós és Somogyi Imre Általános Iskoláiban” tárgyú projekt 

kivitelezési feladatainak ellátása (harmadik rész, VI. fejezet) 

Építés, kivitelezés:  44221000-5                  EU alapból finanszírozott 

Tisza Thermo Bt. 37.839.174.-Ft 

Pallai Péter e.v. 26.020.050.-Ft 

63.859.224.-Ft (egyszerű általános eljárás 251. § (2), tárgyalás nélküli 

Becsült érték: 65.000.000.-Ft 

70. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése  

mikro vállalkozás [x] kisvállalkozás [] középvállalkozás [ ] egyéb []  

mikro vállalkozás [x] kisvállalkozás [] középvállalkozás [ ] egyéb []  

 

3./ KEOP – 1.3.0./2F/09 – 2009 – 007 kódszámú Abony Város ivóvíz minőségjavító és 

ivóvízhálózat rekonstrukciós munkáinak, FIDIC (sárga) szerződéses feltételek szerinti 

tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása tárgyában  (harmadik rész, VI. fejezet) (egyszerű 

általános eljárás hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli 

Építés, kivitelezés, tervezés:  45252126-7                       EU alapból finanszírozott 

SV Abony Konzorcium: 237.321.111.-  

ÉKISZ Építőipari Kft.: 59.370.950,- 

Összesen: Nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) (Ft): 296.692.061.-Ft 

Becsült érték: 340.000.000.-Ft 

70. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése  

mikro vállalkozás [ ] kisvállalkozás [] középvállalkozás [ ] egyéb [x]  

mikro vállalkozás [ ] kisvállalkozás [x] középvállalkozás [ ] egyéb [x]  

 

Szolgáltatás 

 

1./ KEOP-7.1.0/11-2011-0006 azonosító számú  „Abony Város szennyvíztisztító telepének 

korszerűsítése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó, tanulmányok és vizsgálatok elkészítése, 

valamint ezen munkák alapján elkészítendő tervezési munkálatok feladatainak ellátása 

(harmadik rész, VI. fejezet) 
egyszerű általános eljárás 251. § (2), tárgyalás nélküli  

Szolgáltatás:  71220000-6                          EU alapból finanszírozott 

Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

Nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) (Ft): 12.590.000.-.-Ft 

Becsült érték: 12.800.000.-Ft 

70. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése  



 
mikro vállalkozás [ ] kisvállalkozás [x] középvállalkozás [ ] egyéb []  

 

2./ Abony Város  „Közösségi Ház - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ és 

Zeneiskola” valamint a „Piaccsarnok és fedett piac, üzletház és lakások” építése tárgyú  

KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011. projekt,  kiviteli tervezési munkáinak ellátása tárgyú II. rész 

IV. fejezet hirdetmény nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás, a Kbt. 125. § (2) bekezdés b) 

pontja 

Szolgáltatás:  71322000-1                                              EU alapból finanszírozott 

Triskell Épülettervező Kft.: 33.800.000.-Ft 

Horizont 4. Tervező és Szolgáltató Kft.: 33.500.000 

Összesen: Nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) (Ft): 67.300.000.-.-Ft 

Becsült érték: 74.000.000-Ft 

70. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése  

mikro vállalkozás [x ] kisvállalkozás [] középvállalkozás [ ] egyéb []  

mikro vállalkozás [x ] kisvállalkozás [] középvállalkozás [ ] egyéb []  

 

3.) KMOP- 5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú  „Lehetőségeink Fő tere Abony Város integrált 

városközpont fejlesztése” tárgyú pályázat „Kossuth tér környezetrendezése, térfigyelő 

rendszerének kialakítása és közvilágításának energiatakarékos fejlesztése” és "Abony Város 

Közösségi Háza – Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ kivitelezése és Zeneiskola 

kivitelezése"munkálataira műszaki ellenőri feladatainak ellátása  

(harmadik rész, VI. fejezet) 
Szolgáltatás 71356100-9                                                EU alapból finanszírozott 

I. rész Csíky és Társa Kkt. 890.000.-Ft 

II. rész Csíky és Társa Kkt. 4.840.000.-Ft 

Összesen nettó ár: 5.730.000.-Ft 

Becsült érték: 8.500.000.-Ft 

70. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése  

mikro vállalkozás [x ] kisvállalkozás [] középvállalkozás [ ] egyéb []  

mikro vállalkozás [x ] kisvállalkozás [] középvállalkozás [ ] egyéb []  

 

4.) Nem a KÁR-MENTOR Bt. bonyolította: 

Központi orvosi ügyelet ellátása Abony Város közigazgatási területén belül 

Szolgáltatás 85121100-4                                 Nem EU alapból finanszírozott 

Összesen nettó ár: 988.000.-Ft/hó összesen 60 hónapX 988.000.-Ft= 59.280.000.-Ft 

Becsült érték: 103.500.000.-Ft 

70. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése  

mikro vállalkozás [ ] kisvállalkozás [x] középvállalkozás [ ] egyéb []  

Árúbeszerzés 

 

1.) „2011. évre étkezési utalvány beszerzése” 

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli x III. rész, VI. fejezet 

Edenred Magyarország Kft. 

Nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) (Ft): 32.680.000.- 

Becsült érték: 32.680.000.- 

Árúbeszerzés: 22420000-0                 nem EU alapból finanszírozott 

70. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése  

mikro vállalkozás [ ] kisvállalkozás [x] középvállalkozás [ ] egyéb []  

 

2.) „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című,  

KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú  pályázat részeként a térfigyelő rendszer 

kiépítése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás 

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli x III. rész, VI. fejezet 

Árubeszerzés: 32235000-9                              EU alapból finanszírozott 



 
Multi Alarm Biztonságtechnikai, Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. Nettó ajánlati ár 

(vállalkozói díj) (Ft): 19.618.730.- 

Becsült érték: 22.000.000.-Ft 

70. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése  

mikro vállalkozás [ ] kisvállalkozás [] középvállalkozás [ ] egyéb [x]  

 

3.) „Kreatív Kópévár - Új bölcsőde létesítése Abonyban” KMOP-4.5.2-09-2009-0024 

azonosító számú projekt eszköz beszerzése tárgyában 

III. rész, VI. fejezet  251. § (2) szerinti jogcíme tárgyalás nélküli 

Árubeszerzés: 37524000-7                            EU alapból finanszírozott 

I. rész: Délity Bútor Zrt. 16.112.322.-Ft 

II. rész: Délity Bútor Zrt.  4.112.493.-Ft 

III. rész: Délity Bútor Zrt. 4.634.696.-Ft 

Összesen nettó ár: 24.859.511.- 

Becsült érték: 25.000.000.-Ft 

70. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése  

mikro vállalkozás [ ] kisvállalkozás [] középvállalkozás [x] egyéb []  

 

 


