
]0' szómú mellékleÍ az 5/2009 (II]'3|') ]RMrendelelhe.

Áz éves statisztikai összegezés

SÍatisztikai összegezés az éves tirubeszetzésekfől/épí!ési beruházdsokról/szolgáltatásokról
a KbL y' és I/I]' Íejezete szerinti ajáklatkérők |,onatkozrisában

I. SZAKASZ: ÁJÁNLATKóRó

I.1) AZ AJÁNLATXÍRó NEVE És cíME

I.2.) ÁZ AJÁNLATXÉRó T[vÉKxNYsÉcI KÖRE

Hivatalos név:szeg€di Köz|ekédési Kft.

Zrínviutca 4-8'
Város/Község:
Szeged irányitószán:

6',720

orszjg:M.r:}Jror7á ' !

Kapcsolatt'rtási pont(ok):

cimzet| Dr' Tóth lstván Tibor

Te]efon:+ jó.62.592-237

E-mail:gyovaine@szkt.hu Fax:+36 62 592-239

Inte Í n etcÍm (ek) ( a d o t l e s e í b e n )
,4Z ajanlatkéú á]talános címe (Un'|www'szkt'hu

A íelhasználój oldal cime rURZl:

|1víz
[Kbt. ]61. $ (1) bek. a) pontl

! Villamos enersia

IKbt. 163. S (l) bek. a) pontl

! Gaz. és hóenergia tennelése' szá]]ítása és elosztása

JKbt. 163. $ (l) bek. a) pontl

! Földgáz és kóolaj feltárása és kjtennelésc

[Kb1. 163. $ (1) bek. ba) pont]

! \Ze| 'c '  md' ' , , i | .rd IL7eIoJ}ago| |eIarasJ és

lKbt. 163. $ (l) bek. ba) pontl

! Vasúti szolgáltatások

[Kbt '  1ó3' s (]) bek. c) poni]

x Varosi vasúti, villamos-' trolibusz' vagy aulóbusz
9zolgá]tatások

tKbt '  tó3'  q (]) bek' c) poni]

x Repiilótéri tevékenység

[Kbl' ló3. $ (]) bek. óá, pontl

! Kikötói tevékenységek

[Kbt' ] 6]' s (L) bek' ób, pont]

! Postai szoIgáltatások

lKbt. 16l. $ (1) bek. d, pontl

-V"t-
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I|. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRő rÓzsnsznnzÉsElRE voNATKoZó ÁLTALÁNoS
^DA't'OK

Il. | ) A kijzösségi értélüatá rol € t cléró vagy m egháladó értékű közbeszerzésék (a Kbt. v. fej ezete) (va]amennyj

mezóbe csak szám érték írható' a sz€ződés€k értékét Ft-ban' a.ab számokkal ke]l kifejezni)

"."_":ffi
Értéke -

tt'2) A nemzeti értékhatárokat clóró vagy m€gh2|ádó értékű közbeszerzés€k (a Kbt. vtt. fejezete) (valamennyi
|nezóbe csak szám édék irható, a szerzódések éÍékét Fl.lran' arab szánokkal ke1l kifeiezni)

. . !#+1

ErLéke:

IIl. SZÁKASZ: az arÁNr-lrrÉnő xÓzlr,szt*zÉsElRE voNATKoZó nÉszr-nrns
ADATOK

IIl'l) A közbész€rzések összesítése, kivéve a Iv.l)-Iv.2). ós IV'4). pontokban írt közbeszeüés€ket (valamennyi
me7'óbe csak szám éÍték írható' a sz€rzódések értékétFt-ban' arab számokkal ke]l kifejezni)

Iu.|. l)  Árubeszerzés

|  |  | .1 '  l . l  )  t r l járás típusa

^ ö.ös s ég i e ljú 16 Íu1 tl ( Kb |.

! nyrh

! meghívásos

! idószakos e|ózetes tái ékozlatót
1artalmazó hirdetménnye1 meghirdetett
meghívásos

! e1óminősítésj hirdehnénnye1
meghird€tet meghlVásos

! hirdetmény kÖzéÉtelével induló
tárgya]ásos

I/' Jejezete) (az a|ábbi b|okkban csak egy e]járás.típust,]elöl,]ön meg)

! hirdennény nélküli tárgyalásos

! időszakos elózetes táj ékoztatót
tartalmazó hirdetnénnyel meghirdetetr
tárgyalásos

! elólninósítési hird€tménnyel
meghirdetett tárgya]ásos

! keletrnegállapodásos

Gzáma)

(értéke)

Gzáma)

'''(Etés.bőlazegeseljá|ástípusanszerintlefalytatottkúbes.eÍzésektőlfiqgőentöbbh6ználündó).---_---

0\\t$ üruhcszcÍzi! a közö\\éci Pljnni\.Pnnh?n: (értéke)

Eg}'s.eÍíi eÜnrás (KbÍ. VIL Íejezete) (az alábbi blokkban csak egy el.járáS.típustjelöljtn meg)

\ Lr i .de | ler  ' ) .  I  indJ lo ' ií$a]á '  l . .Á. t
né|kü|i ffiZ tszima;

! hirdetménnyel induló tár$/alásos 4ó'81o'ooo..Ft (értéke)

! hiÍdetmény né|küI induló
tár$'a|ásos

t- YL \u'l



|||.1.l.2) A közb€szeruós cPV kódja szérinti bontás

Közösségi eljáÍásIe d (Kb|. v. Íejeze|e)

ffi-fi {cev r.oa, mta.sr,,".ino
-_---_--_---(E lészbő| ü CPy ii|á|,gdk szánónak hegÍelelően !öbb sor hdszn.jlandó)

tssz?\ lir|tbeszeÍz.\ ú közö\\éei ?tjdrtivP|tdben: ffi ',"""

EgJszeii eljáÍlis (Kbt. vII. Íejezete)

'_--_-(E|észből É ege"s eaárásaíp\1sokszeíint leíalytato|| kazbesze|zésektőI Í ggően tÓhb hdsználdndó)

osszes ár besze.zés a1 eglsze i eljáÍ!Ísban: ffi2 1"",,."1 ou '' ' o.ooo'.F.t (átéke)

48813000.0 (CPV kód' |ótalgy szerint)

34l2] l00.2 (CPV kód' fótargy szerint)

3

ffi 1 r-l.ar l'tao'oo0'.I1 (é|t|kc)

ffi1 lVam") r8 o'0 0u0 |r íenrkc)
----------1E, /é\zből d CPyji!árgdk száruinak negjie|e|ően több sor has.nálünd./

osszes i,rubeszetzés dz eglszeií eljáÍdsbin: ffi2 1,"'.4 ou'''o'o00'-Ft (éÍéke)

Eg'szeríí erjn s (Kbt. yII, Íejezele) (az alábbi blokkban csak egy €ljárás.típustjelöljön m€g)

x hirdennénnycl induló tárgyalás
né1killi

III.l'2) Építési beruháás

I l l . l '2.1) El járás típusa

Xözösségi eljáÍósrcnd (Kb|' ,/. Íejezete) (dz alábbib]okkban csak egy e|járás típust jcltl.j0n mets)

n hirdetÍnóny né]küli tárgyalásos

! idószakos elóZetes Lájékoáatót
. . ." aalo hiÍoeÍÍénr}eI meghirdelen

! do.7atos e|óZe e5laje|o/|alo| i ;;; ' :  
" ' ' 'iarra|mázo hirdennénnyeI meghirdeleft 

.- .,

meghívásos ! előminósítésihirdetménnyel

!e1ómjnósílósibird€nnénnyel 
meghirdeteittárgyalásos

meghirdetett meghÍvásos ! ketetmegállapodásos

! hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

osszes épííési be.üItázás a közösségi eljúrnsÍen.lben:

..---'-.'-.(E részbó] az egyes €ljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektó| fliggően több használandó).-------

ffil ,-"..,
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! hirdetménnyel induló tárgyalásos

! hirdetmén} nélkül induló

(értéke)

tárgyalásos

''^-_-(E Íészbőr dz eges elj áráyÍíplsok szerifu leíob|alau közbesze|zésettől ÍigEően tabb has,nálanl1ó) .------

Ó\\:e\ .pitr\i hcrfihi:ú\ oZ ?g|\LcrIí Pliátd\b.ln ffi 1 {sz.ma' 4 ojo rl |'.lrl (eÍékeI

lII.l.2.2) A |(ö7beszerzés CPv kódja szerinti bontás

KöI,ijsségi eljtitlisÍend (Kb|. y. Íejezete)

ffi fi{cr:vtta,tra.sr""",i,'o ffir"t "t-
(E |^,btjl a CP|| íőÍárg)uk szánának nednleben tibb sor haszntitandó)

Öss.es épííési be.uhnzíis ű közösségi eljá ts|endhen. ffi u"u*a) -

(átéke)

Eg.'|,szzií eljÍiÍtis (Kb|. V . J"jaze|e)

4522]]]28 ] (CPV kód' fótárgy szerint) ffi 1 .'.u'nu',, o.u,' i .Fl (eíékeI

'(E tés.bij! d CPL,|iitárpak s1án.inak n e{elelően tihb soÍ has,ndlandó)--

lallÍ
össles épí|ési b.ruháxás az egrszeríí erjárásha,t: EE l l szarn a ) a 'qj o ' J L ] . Ft (étéke)

| | |.l .3) szo|gá ltatás.m egÍendelós

II l . l .3.1) El járás típusa

Közöss ég i elj áús re hí] (Kbl'

!  nyi l t

! 'neghivávrs

V' Íejezele) (az a|ábbib|okkban csak egy eljárás{ípust jelóljön meg)

! időszakos €lőzetes táiékoáatót
tafialmazó hirdetnénnyel neghirdetett
tárgyalásos

! €lőm jnósítési hirdetménnyel
meghirdetett targyalásos

! keretmegá1lapodásos

! terYpá]y&at

Gáma)

D idószakos eIózetes Lájékoztatót
tarta Im az(' h irdetÍnénnye l megh irdetetl

! elóminósíósi hirdetménnyel
megh irdetett meghívásos

! hirde1mén], ktzzétételével induló

! hiÍdetmény né!küli láÍgyaIáSos

(értéke)

' '(E részbőt az eEyes eÜáús-| ípusok sze|int leíalylatolt közbeszeÍzésekÍől Jiiggően több ha\ználandó).--.-

Ósszes szolgűllatás-megre deles a kiizösségi eljóÍá!|endben: Gzáma) - (értéke)

E 8.|,s ze rÍi diir lí: ( Kbt' VII' Íejezele) (az alábbi blokkban csak egy eljárás.típust j€löljön meg)

VL f!^l



! hirdetménnyel induló tárg/ajás
üélkilli

! hirdetÍnénnyel induló táÍgyalásos

! hirdetmény nélklil induló
tárgyaláSos

-------.(E részbó1 az egyes €ljárástipusok szerint lefolytatolt kÓzbeszerzéSek1ól fiiggöen Ltbb haszná]andó).-- * .

()sszes szolg.j|í.tÍás-h|egÍendetés Q egyszer!í eljá|lisbdn: ffi Gzána) - (énéke)

ltt Erri

(ér|. jke)

Ill.l'3.2) A közbeszerzés cPv kódjá szerinti bontás

Közösségi eljárús.en.I (Kb1. ,/' J'ejezete,)

ff i-f i{crvtoa'rota.er. '". in0ffit. 'u.o-t",uo"l
'-'(E részből aCPy fi;!árgak szám.inak negfele!ően ÍÓbb,ot ha,ználandó)

lsszessz0tgáItatrjs-me8tenteIésaközösségie!ját.í-"',1,"".ffiGzánra)-(éÉéke)

Egrszeríí eljúÍás (KbL vII. Íejezete)

lH##ffi-fi{crvtoa'm.i.sr,,e.inoffiGzáma)-(é|1éko
(E részbőL a CPVfőtáÍgak szúnlának me&|.eÍelően |obb sa|'használandó).-- -

()sszes szolglíltat!ís-na1Íendelés az eglszeÍiI eljúÍlisban: ffi Gzlíma) - (á1éke)

Iv. sZAKÁsZ: TovÁBBI INFoRMÁcIóK

Iv.1) A központosított közbcszerzési eljárásban b€szerzett árUk,/szolgáltatások

Szerzódések éfiéke (amb számokkal, Ftban kjfejezvc): 4 '399 '4 t 1.-Ft

lV'2) E|ektronikus árle'ités atkalnazása (valamennyi mezóbe csak szám érték írható' a szerzódések élték.t Ft'ban' arab
számokkal ke]l kifejez1i)

közbeszerzósek Szána:

közb€szeEések é11éke:

lv'f,) Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazásá (valamennyi nezőbe csak szám éíék irható' a szerződések é.tékÚt
Frban' amb számokkál ke]l kif €jeznj)

közbeszerzések száma:

közbeszerzések átéke:

IV'.l) Körny€zetYédelmi sz€mpontok (zöld közbeszerzé' (valamenDyi mezóbe csak szám éíók írható. a s7€rzódisek

éÍtékét Ft ban, arab számokkal kell kifejezni)

IV'4'l) A Kbt. 53. $.a (7) bckezdésének alka|mazása

közbeszerzések szálna:

í \-//



közbeszcrzések értéke:

1V.1.2) A Kbt. s7. S-a (a)

közbeszerzések sáma:

közbeszerzések éltéke:

bekezdés c) pontjának álkalmazása

1V.4.3) A Kbt. s8. S-a

k( j /b . \ /c I l .5 t | '  s /áma

közbe57eyések órtéke]

(5) |' €kézdéséÍek alkalmazása

tV.1.4) A Kbt. ó7. s-a (2)

kij7beszerzósek SZáma:

kö7beszcl zósck értéke:

bek€zdés t) pontjánák alkalmazása

Iv.1.5) A Kbt.68. s (5) bekezdésének alkalmaása

kÖzbes7eÍ/ések száma:

kÖZbeszerzések éíóke:

Iv'4.6) Zö|d tö7heszerzések összesen

kÖzbeszerzésck Száma:

.ijlb.\^|ZÚsek órtéke:

Iv.5) szociális szcnpontok figyé|€mbe vétele (valamemyi mezóbe csak szám érték írbató. a szeződések értékét Ftban'
aÍab számokkal ke|| kifeiezni)

N.5'l) Á 57-ociá|is szémpont a nűszaki lcírás (Kbt. 58. s.') meghatározása során került íigyelemb€ vételre

közbeszerzések s7áma]

közbeszerzések értéke:

tv.5.2) A szociá|is szempont az á|ka|massági f€ltéte|ek (Kbt. 66. és 67. s-ok) neghatározása során k€rii|t figy€lembe

kÖzbes7erzések száma:

kÖzbeszerzések ériék€:

Iv'5.3) A szociális szcmpont a birálati sz€Inpontok (Kbt. s7. s-a) megh'tározása során kerü|t íigyelembe vételre

közbeSzerzések száma:

k(]lbeszerzések értéke:

IV'5.4) A szociális szempont a szerződéses fe|tét€l €k ÍKbt. 53. s-ának (7) bekezdése] neghatároása során k€rü|t

közbeszezések száma:

6 =vc q-'-t



közbeszerzések éÍéke:

lV.5.5) véd€tt foglalkoztatók számára fenntartott ki'zbeszerzés€k (Kbt. l7lA' s)
közbesz€rzések sáma:

közbeszerzések éíéke:

tV'5.6) szociális sz€npontok figye|embevéte|éveImegválósított cljárások llv.5.l IY.5.5.I

kÖzbe5zeízesek szama:

közbeszerzés€k éÍék€:

IV.6) EU a|lpokból íinanszírozott/Eu.s proj€kt€kkel kapcsolatos közb€sz€rzések (valamennyi mezóbe csak szám
éÍék írhaló' a szerzódések átekét Ft'ban ke]] kifejezni)

lllázt
közbeszerzese|szdma: ffiZ

közbeszerzések éÍéke: |2.,796 '31 1 '.FÍ

IV.7) A mikro-' kis. és középvállalkozások által n€gnyert közb€szerzések a Kbt. 70' s-ának (2) bekezdéséve|
összclüggésben (va]anennyi mezőbe csak szám éÍék írható' a szerződés€k értékét Ft ban' arab sámokkál kcll kiÍiiezni)

közbeszerzések száma:

közb€szerzés€k ér1éke:

IV.8) A nikro.' kis- és középvál|alkozások szánára fenntartott közbeszerzések (Kbt. 253. s) (valamennyj mezóbe
csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ball, arab számokkal ke]l ki1ejezni)

közbeszerzések száma:

közb€szeEések éíéke:

IV.9) Az összoctzÉsmr,ADÁsÁN^K DÁTUMA: 2 0|I-05 -02 o"a*a

+ Yl-- {r"^l


