
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: 
Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
Postai cím: 
Árpád u. 28-32. 
Város/Község: 
Győr 

Postai 
irányítószám:      
9021               

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: közgazdasági osztály 

Telefon: 96-524-020 

E-mail: eszakdunantuli@zoldhatosag.hu 
 

Fax: 96-524-024 

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  X   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: 0  

Érték: - 

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

mailto:eszakdunantuli@zoldhatosag.hu


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

Száma: 4 

Értéke: 55.306.500 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.1.4) Szolgáltatás-megrendelés 

III.1.4.1) Eljárás típusa 

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

 hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli 

 hirdetménnyel induló tárgyalásos 

X  közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli 

 közvetlen felhívással induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. §] 

 

 

 

4 (száma) 55.306.500 Ft (értéke) 

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több 
használandó)-------------- 
Összes szolgáltatás-megrendelés az egyszerű eljárásban: 4 (száma) 55.306.500 Ft (értéke) 

III.1.4.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) 

90911200-8  (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma)  

14.260.000 Ft (értéke)  
71351810-4 (CPV kód, főtárgy szerint) 2 (száma) 

28.300.000 Ft (értéke) 

72262000-9 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 

12.746.500 Ft (értéke) 

 

 

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



Összes szolgáltatás-megrendelés az egyszerű eljárásban: 4 (száma)  

55.306.500 Ft (értéke) 

 
 
 
 
IV. SZAKASZ: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

IV.2) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások 

szerződések értéke (arab számokkal, Ft-ban kifejezve): 12.869.415 Ft 

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: 3 

közbeszerzések értéke: 41.046.500 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: 4 

közbeszerzések értéke: 55.306.500 Ft  

IV.10) AZ ÖSSZEGEZÉS FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2012/04/23  (év/hó/nap) 

 
 


