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Az éves statisztikai összegezés 

2005. 

I. Statisztikai összegezés az éves árubeszerzésekrıl/építési 
beruházásokról/szolgáltatásokról és tervpályázati eljárásokról a Kbt. IV. és VI. 

fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérık vonatkozásában 

1. Az ajánlatkérı neve, címe: Bakonybél Önkormányzat 8427 Bakonybél  Jókai u. 2. 
2. A szervezet a WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e: 
3. A szervezet szerepel-e a 93/36/EGK irányelv I. mellékletében: 
4. A szervezet típusa: 
a) állam és egyes szervezetek - a Kbt. 22. § (1) bekezdésének a)-c), e), h) pontja; 
b) helyi önkormányzat és helyi önkormányzati költségvetési szerv (beleértve a kisebbségi 

települési önkormányzatot, a helyi kisebbségi önkormányzatot, a települési 
önkormányzatok társulását, a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervet), 
valamint a területfejlesztési önkormányzati társulás, a megyei területfejlesztési tanács, a 
térségi fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács [Kbt. 22. § (1) bekezdésének d) 
pontja]; 

c) közjogi szervezet - a Kbt. 22. § (1) bekezdésének f)-g), i)-j) pontok; 
d) egyéb szervezet 

5. A közösségi értékhatárokat elérı vagy meghaladó értékő közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. IV. fejezete): 
6. A nemzeti értékhatárokat elérı vagy meghaladó értékő közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. VI. fejezete): 
7. A nemzeti értékhatárok alatti értékő közbeszerzések és beszerzések száma és értéke: 
8. Az egyszerő közbeszerzési eljárások száma és értéke (a Kbt. negyedik része): egy, értéke:  
9. A közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint 

lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan:  (E Ft) 

 A beszerzés  Nyertes  Eljárás fajtája  Összes 
 CPV kódja  székhelye  Nyílt  Meghívásos  Tárgyalásos     

     Száma  Értéke  Száma  Értéke  Száma  Értéke  Száma  Értéke 
 45.23.31.41-9 
45.23.32.51-9 

 Zalaeger- 
szeg 

     1  16694         

                    
                    
                    
                    
 Összes 
közbeszerzés 

       1  16694         

10. a) A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatba foglalva, 
külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (árubeszerzés): 

 Nyertes   124. § (2) a)  125. § (1)  125. § (2) a)  125. § (2) b)  125. § (2) c) 
 
székhelye 

 Száma  Értéke  Száma  Értéke  Száma  Értéke  Száma  Értéke  Száma  Értéke 
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 Ausztria                     

 Belgium                     

 Cseh 
Közt. 

                    

 Stb. EU-
tag 

                    

 Egyéb                     

 Összes 
közbeszer
zés 

                    

                      
 Nyertes   125. § (4) a)  125. § (4) b)  257. § (2) a)  257. § (2) b)  Összes 
 
székhelye 

 Száma  Értéke  Száma  Értéke  Száma  Értéke  Száma  Értéke  Száma  Értéke 

 Ausztria                     

 Belgium                     

 Cseh 
Közt. 

                    

 Stb. EU-
tag 

                    

 Egyéb                     

 Összes 
közbeszer
zés 

                    

10. b) A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatba foglalva, 
külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (építési beruházás): 

 Nyertes   124. § (2) a)  124 § (2) b)  124. § (2) c)  125. § (1) 
 székhelye  Száma  Értéke  Száma  Értéke  Száma  Értéke  Száma  Értéke 
 Ausztria                 

 Belgium                 

 Cseh Közt.                 

 Stb. EU-tag                 

 Egyéb                 

 Összes közbeszerzés                 
                  
 Nyertes   125. § (2) 

a) 

   125. § (2) 
b) 

   125. § (2) 
c) 

  

 székhelye  Száma  Értéke  Száma  Értéke  Száma  Értéke 
 Ausztria             

 Belgium             
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 Cseh Közt.             

 Stb. EU-tag             

 Egyéb             

 Összes közbeszerzés             
              
 Nyertes   125. § (3) a)  125. § (3) b)  257. § (2) b)  Összes 
 székhelye  Száma  Értéke  Száma  Értéke  Száma  Értéke  Száma  Értéke 

 Ausztria                 

 Belgium                 

 Cseh Közt.                 

 Stb. EU-tag                 

 Egyéb                 

 Összes közbeszerzés                 

10. c) A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatba foglalva, 
külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (szolgáltatás): 

 Nyertes   124. § (2) a)  124. § (2) b)  124. § (2) d)  125. § (1) 
 székhelye  Száma  Értéke  Száma  Értéke  Száma  Értéke  Száma  Értéke 
 Ausztria                 

 Belgium                 

 Cseh Közt.                 

 Stb. EU-tag                 

 Egyéb                 

 Összes közbeszerzés                 

                  
 Nyertes   125. § (2) a)  125. § (2) b)  125. § (2) c)  125. § (3) a) 

Ausztria                 

 Belgium                 

 Cseh Közt.                 

 Stb. EU-tag                 

 Egyéb                 

 Összes közbeszerzés                 
                  
 Nyertes   125. § (3) b)  125. § (5)  257. § (2) b)  Összes 
 székhelye  Száma  Értéke  Száma  Értéke  Száma  Értéke  Száma  Értéke 

 Ausztria                 

 Belgium                 

 Cseh Közt.                 

 Stb. EU-tag                 

 Egyéb                 
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 Összes közbeszerzés                 

11. A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) XXIII. cikkével összhangban, az e Megállapodás 
rendelkezéseitıl eltérıen megvalósított, a közösségi értékhatárokat elérı vagy azt meghaladó értékő beszerzések 
száma, értéke: nemleges 

12. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások értéke: nemleges 
13. A tervpályázati eljárások és az egyszerő tervpályázati eljárások száma és értéke (a Kbt. IV., VI. fejezete és 

negyedik része szerinti eljárásonként): nemleges 

II. Statisztikai összegezés az éves árubeszerzésekrıl/építési 
beruházásokról/szolgáltatásokról és tervpályázati eljárásokról a Kbt. V. és VII. 

fejezete szerinti ajánlatkérık vonatkozásában 

1. Az ajánlatkérı neve, címe:Bakonybél Önkormányzat 8427 Bakonybél Jókai u. 2. 
2. Az ajánlatkérı tevékenységi köre: 
a) a Kbt. 163. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység az ivóvíz tekintetében; 
b) a Kbt. 163. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység a villamos energia 

tekintetében; 
c) a Kbt. 163. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység a gáz vagy hıenergia 

tekintetében; 
d) a Kbt. 163. § (1) bekezdésének ba) pontja szerinti tevékenység a kıolaj és a gáz 

tekintetében; 
e) a Kbt. 163. § (1) bekezdésének ba) pontja szerinti tevékenység a szén vagy más szilárd 

tüzelıanyag tekintetében; 
f) a Kbt. 163. § (1) bekezdésének bb) pontja szerinti tevékenység repülıtér tekintetében; 
g) a Kbt. 163. § (1) bekezdésének bb) pontja szerinti tevékenység, kivéve repülıtér 

tekintetében; 
h) a Kbt. 163. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti tevékenység a vasúti közlekedés 

tekintetében; 
i) a Kbt. 163. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti tevékenység, kivéve a nem városi vasúti 

közlekedést; 
j) a Kbt. 163. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti tevékenység; 
k) a Kbt. 272. § szerinti tevékenység (egyetemes postai szolgáltatás körébe tartozó 

szolgáltatás nyújtása). 
3. A közösségi értékhatárokat elérı vagy meghaladó értékő közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. V. fejezete): 

nemleges 
4. A nemzeti értékhatárokat elérı vagy meghaladó értékő közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. VII. fejezete): 

nemleges 
5. A közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatba foglalva, külön-külön a Kbt. V. és VII. fejezete szerint 

lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan: nemleges 

     Eljárás fajtája     

 A beszerzés 
CPV kódja 

 Nyertes 
székhelye 

 Nyílt  Meghívásos  Tárgyalásos  Összes 

     Száma  Értéke  Száma  Értéke  Száma  Értéke  Száma  Értéke 
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 Összes 
beszerzés 

                  

6. A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárások száma és értéke, külön-külön a Kbt. V. és VII. fejezete 
(225. §) szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan:nemleges 

7. A tervpályázati eljárások száma és értéke (a Kbt. V., VII. fejezete szerinti eljárásonként): nemleges 
 
 
Bakonybél, 2006. április 18. 
 
 
         Baky György 
         polgármester 


