
Statisztikai összegezés az éves árubeszerzésekről/építési beruházásokról/szolgáltatásokról 
a Kbt. V., VII. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 

 
 

1. Ajánlatkérő neve, címe:  
 
Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft 
1203 Budapest  
Csepeli átjáró 1-3. 
 
2. Az ajánlatkérő tevékenységi köre: 
 
a Kbt. 163. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység a villamos energia 
tekintetében; 

 
3. A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a 
Kbt. V. fejezete): 
 
2 db, 2.026.674.955 
 
4. A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a 
Kbt. VII. fejezete): 
 
6 db, 659.483.237 
 
5. A közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatokba foglalva, külön-külön a Kbt. V. és VII. 
fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (értékeket Ft-ban 
kifejezve), kivéve a 6-8. pontokban foglalt közbeszerzéseket: 
 
V. fejezet 
 
Árubeszerzés 
Eljárás típusa Száma Értéke 

nyílt  1 312.434.955,- Ft               

meghívásos 
  

időszakos előzetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos 

  

előminősítési hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos 

  

hirdetmény közzétételével 
induló tárgyalásos 

1 1.714.240.000,- Ft 
 

hirdetmény közzététele nélkül 
induló tárgyalásos 

  

időszakos előzetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel 
meghirdetett tárgyalásos 

  

előminősítési hirdetménnyel 
meghirdetett tárgyalásos 

  



keretmegállapodásos   

Összes 2 2.026.674.955,- Ft 

 

Közbeszerzési eljárás Összes A 
beszerzés  

CPV kódja 
(főtárgy 
szerint) 

Nyertes 
székhelye 
(ország) 

Száma Értéke Száma Értéke 

31520000-
7 

Magyarország 1 312.434.955,- Ft     

0931.0000-
5 

Magyarország 1 1.714.240.000,Ft   

      
      

Összes közbeszerzés   2 2.026.674.955,- 
Ft 

 
 

VII. fejezet 
 

Árubeszerzés 
Eljárás típusa Száma Értéke 

nyílt  1 69.528.510,- Ft 

meghívásos 
  

időszakos előzetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos 

  

előminősítési hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos 

  

hirdetmény közzétételével 
induló tárgyalásos 

  

hirdetmény közzététele nélkül 
induló tárgyalásos 

  

időszakos előzetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel 
meghirdetett tárgyalásos 

  

előminősítési hirdetménnyel 
meghirdetett tárgyalásos 

  

keretmegállapodásos   

Összes 1 69.528.510,- Ft 

 

Közbeszerzési eljárás Összes A 
beszerzés  

CPV 
kódja 

(főtárgy 
szerint) 

Nyertes 
székhelye 
(ország) 

Száma Értéke Száma Értéke 



31527200-
8 

Magyarország 1 69.528.510,Ft   

      
      
      

Összes közbeszerzés   1 69.528.510,Ft
 
 
 
 
 

Építési beruházás 
Eljárás típusa Száma Értéke 

nyílt 2 386.816.727,- Ft 

meghívásos 
  

időszakos előzetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos 

  

előminősítési hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos 

  

hirdetmény közzétételével 
induló tárgyalásos 

  

hirdetmény közzététele nélkül 
induló tárgyalásos 

  

időszakos előzetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel 
meghirdetett tárgyalásos 

  

előminősítési hirdetménnyel 
meghirdetett tárgyalásos 

  

keretmegállapodásos   

Összes 2 386.816.727,- Ft 

 

Közbeszerzési eljárás Összes A beszerzés  
CPV kódja 

(főtárgy 
szerint) 

Nyertes 
székhelye 
(ország) Száma Értéke Száma Értéke 

45.31.53.00-
1 

Magyarország 1 57.524.727,- 
Ft 

  

45.11.10.00-
8 

Magyarország 1 329.292.000,- 
Ft 

  

      
      

Összes közbeszerzés   2 386.816.727,- 
Ft 

 
Szolgáltatás 
Eljárás típusa Száma Értéke 

nyílt 
2 113.138.000,- Ft 

 

Megjegyzés [LM1]: 164.646,- 
Ft átlag egységár x 2000 db 
oszlop 



meghívásos 
  

időszakos előzetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos 

  

előminősítési hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos 

  

hirdetmény közzétételével 
induló tárgyalásos 

1 90.000.000,- Ft 

hirdetmény közzététele nélkül 
induló tárgyalásos 

  

időszakos előzetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel 
meghirdetett tárgyalásos 

  

előminősítési hirdetménnyel 
meghirdetett tárgyalásos 

  

keretmegállapodásos   

tervpályázat   

egyszerűsített (Kbt. 4. 
melléklete szerinti szolgáltatás) 

  

Összes 3 203.138.000,- Ft 

 

Közbeszerzési eljárás Összes A beszerzés  
CPV kódja 

(főtárgy 
szerint) 

Nyertes 
székhelye 
(ország) Száma Értéke Száma Értéke 

71.63.200-7 Magyarország 1 113.138.000,- 
Ft 

  

31.53.10.00-
7 

Magyarország 1 eredménytelen   

50.53.24.00-
7 

Magyarország 1 90.000.000,- Ft   

      
Összes közbeszerzés   3 203.138.000,- 

Ft 
 
6. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások értéke: 
7. Elektronikus árlejtés alkalmazásának száma, az így megvalósított közbeszerzések értéke: 
8. Dinamikus beszerzési rendszerben megvalósított közbeszerzések száma és értéke: 
9. Azoknak a közbeszerzési eljárásoknak a száma, amelyben a Kbt. 53.§-ának (6) bekezdése, 
57. §-a (4) bekezdésének c) pontja, 58. §-ának (5) bekezdése, 67. §-a (2) bekezdésének f) 
pontja, illetőleg 68. §-ának (5) bekezdése alapján környezetvédelmi szempontok kerültek 
figyelembevételre (zöld közbeszerzés):  
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