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: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth L. u. 1-3.
Város/Község: Szombathely

Postai
irányítószám: 9700

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:
+36 94520201

Ország: Magyarország

Címzett:
dr. Váradi Georgina V. em. 519. szoba

E-mail:
varadi.georgina@szombathely.hu

Fax:
+36 94520335

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szombathely.hu
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: 5
Érték: 297 843 862 Ft
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: 15
Értéke: 4 000 112 061 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

hirdetmény nélküli tárgyalásos

4 (száma)

meghívásos

gyorsított tárgyalásos

296 913 862 Ft (értéke)

gyorsított meghívásos

keretmegállapodásos

hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

versenypárbeszéd

Összes árubeszerzés a közösségi eljárásrendben:

4 (száma)

296 913 862 Ft (értéke)

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

3 (száma)

hirdetménnyel induló tárgyalásos

36 134 845 Ft (értéke)

közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
közvetlen felhívással induló tárgyalásos
hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. §]
Összes árubeszerzés a közösségi eljárásrendben:

3 (száma)

36 134 845 Ft (értéke)

III.1.1.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)
30200000-1 (CPV kód, főtárgy szerint)

2 (száma)

246 125 750 Ft (értéke)

32000000-3 (CPV kód, főtárgy szerint)

1 (száma)

40 500 000 Ft (értéke)

39100000-3 (CPV kód, főtárgy szerint)

1 (száma)

10 288 112 Ft (értéke)

Összes árubeszerzés a közösségi eljárásrendben:

4 (száma)

296 913 862 Ft (értéke)

30199000-0 (CPV kód, főtárgy szerint)

1 (száma)

11 787 845 Ft (értéke)

39298000-7 (CPV kód, főtárgy szerint)

2 (száma)

24 347 000 Ft (értéke)

Összes árubeszerzés a közösségi eljárásrendben:

3 (száma)

36 134 845 Ft (értéke)

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)

III.1.2) Építési beruházás
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli

4 (száma)

hirdetménnyel induló tárgyalásos

416 948 350 Ft (értéke)

közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
közvetlen felhívással induló tárgyalásos
hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. §]

hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli

1 (száma)

hirdetménnyel induló tárgyalásos

15 449 350 Ft (értéke)

közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
közvetlen felhívással induló tárgyalásos
hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. §]
hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli

1 (száma)

hirdetménnyel induló tárgyalásos

765 390 Ft (értéke)

közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
közvetlen felhívással induló tárgyalásos
hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. §]
Összes építési beruházás az egyszerű eljárásban:

6 (száma)

433 163 090 Ft (értéke)

III.1.2.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)
45000000-7 (CPV kód, főtárgy szerint)

1 (száma)

15 449 350 Ft (értéke)

45210000-2 (CPV kód, főtárgy szerint)

1 (száma)

139 917 652 Ft (értéke)

45233127-5 (CPV kód, főtárgy szerint)

1 (száma)

21 214 528 Ft (értéke)

45233140-2 (CPV kód, főtárgy szerint)

1 (száma)

119 520 865 Ft (értéke)

45233142-6 (CPV kód, főtárgy szerint)

1 (száma)

136 295 305 Ft (értéke)

45453100-8 (CPV kód, főtárgy szerint)

1 (száma)

765 390 Ft (értéke)

Összes építési beruházás az egyszerű eljárásban:

6 (száma)

433 163 090 Ft (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

gyorsított tárgyalásos

1 (száma)

meghívásos

keretmegállapodásos

930 000 Ft (értéke)

gyorsított meghívásos

versenypárbeszéd

hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos
hirdetmény nélküli tárgyalásos

tervpályázat
a Kbt. 21/B. §-a alapján
közbeszerzési eljárás nélkül megkötött
szerződés

Összes szolgáltatás-megrendelés a közösségi eljárásrendben: 1 (száma)

930 000 Ft (értéke)

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

5 (száma)

hirdetménnyel induló tárgyalásos

3 525 854 126 Ft (értéke)

közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
közvetlen felhívással induló tárgyalásos
hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. §]
hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli

1 (száma)

hirdetménnyel induló tárgyalásos

4 960 000 Ft (értéke)

közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
közvetlen felhívással induló tárgyalásos
hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. §]
Összes szolgáltatás-megrendelés az egyszerű eljárásban:

6 (száma)

3 530 814 126 Ft (értéke)

III.1.4.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)
71245000-7 (CPV kód, főtárgy szerint)

1 (száma)

Összes szolgáltatás-megrendelés a közösségi eljárásrendben: 1 (száma)

930 000 Ft (értéke)

930 000 Ft (értéke)

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)
55500000-5 (CPV kód, főtárgy szerint)

1 (száma)

3 482 696 686 Ft (értéke)

71000000-8 (CPV kód, főtárgy szerint)

1 (száma)

4 960 000 Ft (értéke)

72000000-5 (CPV kód, főtárgy szerint)

1 (száma)

17 940 000 Ft (értéke)

79340000-9 (CPV kód, főtárgy szerint)

3 (száma)

25 217 440 Ft (értéke)

Összes szolgáltatás-megrendelés az egyszerű eljárásban:

6 (száma)

3 530 814 126 Ft (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.2.2) Építési beruházás/építési koncesszió
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)
252. § (1) a)

125. § (2) b)

1 (száma)

252. § (1) b)

125. § (3) a)

765 390 Ft (értéke)

252. § (1) c)

125. § (3) b)

Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az egyszerű eljárásban:
1 (száma) 765 390 Ft (értéke)

III.2.3) Szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)
124. § (2) a)

124. § (2) b)

1 (száma)

124. § (2) d)

125. §(1)

930 000 Ft (értéke)

125. § (2) a)

125. § (2) b)

125. § (2) c)

125. § (3) a)

125. § (3)

125. § (5)

Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió a közösségi eljárásrendben:
1 (száma) 930 000 Ft (értéke)

IV. SZAKASZ: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
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:
13
közbeszerzések értéke:

618 372 947 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:
14
közbeszerzések értéke:

285 536 210 Ft

IV.10) AZ ÖSSZEGEZÉS FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2012/05/31 (év/hó/nap)

