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Az éves statisztikai összegezés 

 
STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐLA 

KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 
 
 

I.  SZAKASZ:  AJÁNLATKÉR Ő 

I.1) AZ AJÁNLATKÉR Ő NEVE ÉS CÍME 
 
Hivatalos név: 
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Postai cím: 
Akácfa utca 15. 
Város/Község: 
Budapest 

Postai 
irányítószám: 1072                

Ország: 
Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
Gazdasági Igazgatóság, Beszerzési Főosztály 
Címzett: 
Schifner Marianna 

Telefon: +36 14616578 

E-mail: 
kozbeszerzes@bkv.hu 

Fax: +36 14616524 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu 
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu/hu/kozbeszerzes 
 

 
 

 
I.2.) AZ AJÁNLATKÉR Ő TEVÉKENYSÉGI KÖRE  
 

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 
elosztása  
 

 Villamos energia  
 

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése  
 

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és 
kitermelése  
 

 Víz  
 

 Postai szolgáltatások  
 
 

 Vasúti szolgáltatások  
 

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz 
szolgáltatások                            
              

 Kikötői tevékenységek  
 

 Repülőtéri tevékenységek 
 

 Egyéb (nevezze meg):                      

 
 
  



II. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉR Ő KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ 
ÁLTALÁNOS ADATOK 
 

II.1)  Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. XIV. fejezete) 
(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)   

Száma: 147  

Értéke: 67 690 791 884  

II.2)  A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. Harmadik Része) 
(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)   

Száma: 55  

Értéke: 6 248 946 553  

 
III. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉR Ő 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 számokkal kell kifejezni)   

III.1.1) Árubeszerzés  

III.1.1.1) Eljárás típusa 

Uniós eljárásrend (Kbt. XIV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 nyílt 

 meghívásos 

 időszakos előzetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos 

 előminősítési hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos 

 hirdetmény közzétételével 
induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 időszakos előzetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett 
tárgyalásos 

 előminősítési hirdetménnyel 
meghirdetett tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

84 (száma)  

4 769 042 381 (értéke) 

 nyílt 

 meghívásos 

 időszakos előzetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos 

 előminősítési hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos 

 hirdetmény közzétételével 
induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 időszakos előzetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett 
tárgyalásos 

 előminősítési hirdetménnyel 
meghirdetett tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

8 (száma)  

53 401 551 619 (értéke) 

 nyílt 

 meghívásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 időszakos előzetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett 

1 (száma)  



 időszakos előzetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos 

 előminősítési hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos 

 hirdetmény közzétételével 
induló tárgyalásos 

tárgyalásos 

 előminősítési hirdetménnyel 
meghirdetett tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

7 599 020 (értéke) 

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

Összes árubeszerzés az uniós eljárásrendben:  93 (száma) 58 178 193 020 (értéke) 

Nemzeti eljárási rend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
alábbiak szerint:   

Nyílt 

Meghívásos 

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos 

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 
tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli 
tárgyalásos 

31 (száma)  

923 594 191 (értéke) 

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

Összes árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben:  31 (száma) 923 594 191 (értéke) 

III.1.1.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Uniós eljárásrend (Kbt. XIV. fejezete) 

09134220-5 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 51 960 000 000 (értéke) 

14810000-2 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 3 961 586 (értéke) 

14820000-5 (CPV kód, főtárgy szerint) 2 (száma) 137 053 019 (értéke) 



19280000-2 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 103 046 306 (értéke) 

31000000-6 (CPV kód, főtárgy szerint) 7 (száma) 431 278 749 (értéke) 

31170000-8 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 118 288 184 (értéke) 

31214000-9 (CPV kód, főtárgy szerint) 2 (száma) 86 377 560 (értéke) 

31681400-7 (CPV kód, főtárgy szerint) 5 (száma) 249 576 158 (értéke) 

32500000-8 (CPV kód, főtárgy szerint) 5 (száma) 183 854 515 (értéke) 

34121100-2 (CPV kód, főtárgy szerint) 2 (száma) 943 599 020 (értéke) 

34121400-5 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 407 490 000 (értéke) 

34210000-2 (CPV kód, főtárgy szerint) 10 (száma) 305 212 504 (értéke) 

34224200-5 (CPV kód, főtárgy szerint) 9 (száma) 667 742 939 (értéke) 

34300000-0 (CPV kód, főtárgy szerint) 2 (száma) 172 219 421 (értéke) 

34322000-0 (CPV kód, főtárgy szerint) 4 (száma) 210 336 077 (értéke) 

34630000-2 (CPV kód, főtárgy szerint) 14 (száma) 722 125 268 (értéke) 

34631400-3 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 81 042 160 (értéke) 

34946000-0 (CPV kód, főtárgy szerint) 4 (száma) 373 373 593 (értéke) 

34946110-4 (CPV kód, főtárgy szerint) 4 (száma) 183 163 680 (értéke) 

35125000-6 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 153 587 840 (értéke) 

39191100-8 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 16 266 135 (értéke) 

39830000-9 (CPV kód, főtárgy szerint) 2 (száma) 112 261 694 (értéke) 

42670000-3 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 73 420 941 (értéke) 

44170000-2 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 35 057 039 (értéke) 

44800000-8 (CPV kód, főtárgy szerint) 6 (száma) 278 774 576 (értéke) 

44810000-1 (CPV kód, főtárgy szerint) 4 (száma) 152 467 033 (értéke) 

44831300-7 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 16 617 025 (értéke) 



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

Összes árubeszerzés az uniós eljárásrendben:  93 (száma) 58 178 193 020 (értéke) 

Nemzeti eljárási rend (Kbt. Harmadik része) 

09242000-7 (CPV kód, főtárgy szerint) 2 (száma) 51 929 479 (értéke) 

19510000-4 (CPV kód, főtárgy szerint) 4 (száma) 51 030 951 (értéke) 

31000000-6 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 17 966 162 (értéke) 

31110000-0 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 25 779 535 (értéke) 

31400000-0 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 15 975 000 (értéke) 

34210000-2 (CPV kód, főtárgy szerint) 2 (száma) 80 124 396 (értéke) 

34320000-6 (CPV kód, főtárgy szerint) 2 (száma) 111 418 631 (értéke) 

34631400-3 (CPV kód, főtárgy szerint) 2 (száma) 156 434 867 (értéke) 

42123000-7 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 58 453 612 (értéke) 

44111511-6 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 102 428 431 (értéke) 

44115200-1 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 69 765 940 (értéke) 

44165100-5 (CPV kód, főtárgy szerint) 5 (száma) 22 368 266 (értéke) 

44316400-2 (CPV kód, főtárgy szerint) 3 (száma) 33 565 345 (értéke) 

44425000-5 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 2 604 680 (értéke) 

44530000-4 (CPV kód, főtárgy szerint) 4 (száma) 123 748 898 (értéke) 

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

Összes árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben: 31 (száma) 923 594 191 (értéke) 
 

III.1.2) Építési beruházás  

III.1.2.1) Eljárás típusa 

Uniós eljárásrend (Kbt. XIV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 



 nyílt 

 meghívásos 

 időszakos előzetes 
tájékoztatót tartalmazó 
hirdetménnyel meghirdetett 
meghívásos 

 előminősítési hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos 

 hirdetmény közzétételével 
induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 időszakos előzetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett 
tárgyalásos 

 előminősítési hirdetménnyel 
meghirdetett tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

3 (száma)  

3 477 743 160 (értéke) 

 nyílt 

 meghívásos 

 időszakos előzetes 
tájékoztatót tartalmazó 
hirdetménnyel meghirdetett 
meghívásos 

 előminősítési hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos 

 hirdetmény közzétételével 
induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 időszakos előzetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett 
tárgyalásos 

 előminősítési hirdetménnyel 
meghirdetett tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

1 (száma)  

976 755 884 (értéke) 

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

Összes építési beruházás az uniós eljárásrendben:  4 (száma) 4 454 499 044 (értéke) 

Nemzeti eljárási rend (Kbt. Harmadik Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
alábbiak szerint:   

Nyílt 

Meghívásos 

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos 

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 
tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli 
tárgyalásos 

14 (száma)  

2 158 102 030 (értéke) 

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



------------- 

Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrendben: 14 (száma) 2 158 102 030 (értéke) 

III.1.2.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Uniós eljárásrend (Kbt. XIV. fejezete) 

45220000-5 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 2 948 190 007 (értéke) 

45234126-5 (CPV kód, főtárgy szerint) 2 (száma) 529 553 153 (értéke) 

45314000-1 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 976 755 884 (értéke) 

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

Összes építési beruházás az uniós eljárásrendben:  4 (száma) 4 454 499 044 (értéke) 

Nemzeti eljárási rend (Kbt. Harmadik része) 

45234116-2 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 68 634 538 (értéke) 

45234126-5 (CPV kód, főtárgy szerint) 6 (száma) 539 965 029 (értéke) 

45234160-5 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 106 949 850 (értéke) 

45315400-2 (CPV kód, főtárgy szerint) 2 (száma) 348 759 992 (értéke) 

45315500-3 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 25 250 354 (értéke) 

45315600-4 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 77 195 327 (értéke) 

45317000-2 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 69 819 900 (értéke) 

45343230-4 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 921 527 040 (értéke) 

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

Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrendben:  14 (száma) 2 158 102 030 (értéke) 

 

III.1.3) Szolgáltatás megrendelés 

III.1.3.1) Eljárás típusa 

Uniós eljárásrend (Kbt. XIV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 



 nyílt 

 meghívásos 

 időszakos előzetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos 

 előminősítési hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos 

 hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 időszakos előzetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett 
tárgyalásos 

 előminősítési hirdetménnyel 
meghirdetett tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 tervpályázat 

 A Kbt. 19. § (3) bekezdése alapján 
közbeszerzési eljárás nélkül megkötött 
szerződés 

18 (száma)  

1 329 282 205 (értéke) 

 nyílt 

 meghívásos 

 időszakos előzetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos 

 előminősítési hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos 

 hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 időszakos előzetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett 
tárgyalásos 

 előminősítési hirdetménnyel 
meghirdetett tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 tervpályázat 

 A Kbt. 19. § (3) bekezdése alapján 
közbeszerzési eljárás nélkül megkötött 
szerződés 

2 (száma)  

16 750 000 (értéke) 

 nyílt 

 meghívásos 

 időszakos előzetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos 

 előminősítési hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos 

 hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 időszakos előzetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett 
tárgyalásos 

 előminősítési hirdetménnyel 
meghirdetett tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 tervpályázat 

 A Kbt. 19. § (3) bekezdése alapján 
közbeszerzési eljárás nélkül megkötött 
szerződés 

29 (száma)  

3 562 067 615 (értéke) 

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

Összes szolgáltatás megrendelés az uniós eljárásrendben:  49 (száma) 4 908 099 821 (értéke) 

Nemzeti eljárási rend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
alábbiak szerint:   

Nyílt 

Meghívásos 

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos 

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

6 (száma)  

1 697 129 020 (értéke) 



Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 
tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli 
tárgyalásos 

 tervpályázat 

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
alábbiak szerint:   

Nyílt 

Meghívásos 

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos 

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 
tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli 
tárgyalásos 

 tervpályázat 

4 (száma)  

1 470 121 312 (értéke) 

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

Összes szolgáltatás megrendelés a nemzeti eljárásrendben:  10 (száma) 3 167 250 332 (értéke) 

III.1.3.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Uniós eljárásrend (Kbt. XIV. fejezete) 

50112000-3 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 144 164 887 (értéke) 

50113100-1 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 199 664 192 (értéke) 

50116000-1 (CPV kód, főtárgy szerint) 6 (száma) 1 881 848 097 (értéke) 

50116100-2 (CPV kód, főtárgy szerint) 7 (száma) 601 839 358 (értéke) 



50116300-4 (CPV kód, főtárgy szerint) 2 (száma) 13 945 000 (értéke) 

50116400-5 (CPV kód, főtárgy szerint) 3 (száma) 72 702 647 (értéke) 

50317000-0 (CPV kód, főtárgy szerint) 3 (száma) 180 200 005 (értéke) 

50532000-3 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 158 568 898 (értéke) 

50532400-7 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 61 703 664 (értéke) 

71320000-7 (CPV kód, főtárgy szerint) 13 (száma) 760 000 000 (értéke) 

71322500-6 (CPV kód, főtárgy szerint) 2 (száma) 16 750 000 (értéke) 

77313000-7 (CPV kód, főtárgy szerint) 7 (száma) 354 713 072 (értéke) 

79821000-5 (CPV kód, főtárgy szerint) 2 (száma) 462 000 000 (értéke) 

 

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

Összes szolgáltatás megrendelés az uniós eljárásrendben:  49 (száma) 4 908 099 821 (értéke) 

Nemzeti eljárási rend (Kbt. Harmadik része) 

50116200-3 (CPV kód, főtárgy szerint) 2 (száma) 69 919 872 (értéke) 

50334400-9 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 31 239 767 (értéke) 

50532100-4 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 61 327 072 (értéke) 

50532400-7 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 61 435 136 (értéke) 

60640000-6 (CPV kód, főtárgy szerint) 5 (száma) 2 943 328 485 (értéke) 

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

Összes szolgáltatás megrendelés a nemzeti eljárásrendben: 10 (száma) 3 167 250 332 (értéke) 

 
 

III.2 A hirdetmény nélküli 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 
 Uniós eljárásrend (Kbt. XIV. fejezete) 

        



     1 (száma) 
     . 7 599 020 (értéke) 

 ----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ------------- 
minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

 Összes hirdetmény nélküli tárgyalásos árubeszerzés a 
uniós eljárásrendben:  1 (száma) . 7 599 020 (értéke)

  
 
Nemzeti eljárási rend (Kbt. Harmadik része) 
     

 (száma) 

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

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 
 

 Összes hirdetmény nélküli tárgyalásos árubeszerzés a 
nemzeti eljárásrendben:    (száma)            (értéke)

 III.2.2) Építési beruházás/építési koncesszió 
Uniós eljárásrend (Kbt. XIV. fejezete) 

        
      1 (száma) 
       976 755 884 (értéke) 
 ----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, -----------------

---------  
minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

 Összes hirdetmény nélküli tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az uniós eljárásrendben: 

1 (száma) 976 755 884  (értéke) 
  

 Nemzeti eljárási rend (Kbt. Harmadik része) 

    
 (száma) 

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

--------- 
minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

 Összes hirdetmény nélküli tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió a nemzeti eljárásrendben: 

 (száma)             (értéke) 
  

 III.2.3) Szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió 
 Uniós eljárásrend (Kbt. XIV. fejezete)  

      
 (száma) 

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

--------- 
minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

 Összes hirdetmény nélküli tárgyalásos szolgáltatás-megrendelés az uniós eljárásrendben: 

  (száma)                 (értéke) 
  

 Nemzeti eljárási rend (Kbt. Harmadik része) 

     



    
 (száma) 

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

--------- 
minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

 Összes hirdetmény nélküli tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben: 

  (száma)            (értéke) 
  

 
IV. SZAKASZ: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  

IV.1) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások 

szerződések értéke (arab számokkal, Ft-ban kifejezve): 150 000 000 

IV.2) Elektronikus árlejtés alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-
ban, arab számokkal kell kifejezni)    

közbeszerzések száma: 3 

közbeszerzések értéke: 180 200 005 

IV.3) Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések 
értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)    

közbeszerzések száma: 0 

közbeszerzések értéke: 0                               

IV.4) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a 
szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)    

IV.4.1) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra szerződéses feltételként                                   

közbeszerzések száma: 0 

közbeszerzések értéke: 0                               

IV.4.2) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra bírálati 
részszempontként/alszempontként                                                                            

közbeszerzések száma: 0 

közbeszerzések értéke: 0                               

IV.4.3) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra a műszaki leírás 

közbeszerzések száma: 0 

közbeszerzések értéke: 0                               

IV.4.4) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra az alkalmassági feltételek körében 
környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)                             

közbeszerzések száma: 0 

közbeszerzések értéke: 0                               



IV.4.5) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra az alkalmassági feltételek körében 
környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés  igazolásával   

közbeszerzések száma: 0 

közbeszerzések értéke: 0                               

IV.4.6) Zöld közbeszerzések [IV.4.1)–IV.4.5) pontok] összesen 

közbeszerzések száma: 0 

közbeszerzések értéke: 0                               

IV.5) Szociális szempontok figyelembe vétele (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések 
értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)    

IV.5.1) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra szerződéses feltételként                                                                              

közbeszerzések száma: 0 

közbeszerzések értéke: 0                               

IV.5.2) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra bírálati részszempontként/alszempontként                                                                         

közbeszerzések száma: 0 

közbeszerzések értéke: 0                               

IV.5.3) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra a műszaki leírás részeként                                        

közbeszerzések száma:  

közbeszerzések értéke:                                     

IV.5.4) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra alkalmassági feltételként                                                                       

közbeszerzések száma: 0 

közbeszerzések értéke: 0                               

IV.5.5) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra  védett foglalkoztatók számára fenntartott 
közbeszerzés útján           

közbeszerzések száma: 0 

közbeszerzések értéke: 0                               

IV.5.6) Szociális szempontok figyelembevételével megvalósított eljárások [IV.5.1–IV.5.5.] összesen 

közbeszerzések száma: 0 

közbeszerzések értéke: 0                               

IV.6) EU alapokból finanszírozott/EU-s projektekkel kapcsolatos közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak 
szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban kell kifejezni)    

közbeszerzések száma: 2 

közbeszerzések értéke: 3 924 945 891 



IV.7) A mikro-, kis- és középvállalkozások által megnyert közbeszerzések a Kbt. 60. §-ának (5) 
bekezdésével összefüggésben (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab 
számokkal kell kifejezni)    

közbeszerzések száma: 165 

közbeszerzések értéke: 15 316 752 797 

IV.8) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések (Kbt. 122. §-ának (9) 
bekezdése) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell 
kifejezni)  

közbeszerzések száma: 0 

közbeszerzések értéke: 0                               
IV.9)  AZ ÖSSZEGEZÉS FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2014/05/23  (év/hó/nap) 

 
 


