
 
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) a Kbt. 163. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység az ivóvíz 
tekintetében; 

b) a Kbt. 163. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység a villamos energia 
tekintetében; 

c) a Kbt. 163. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység a gáz és hőenergia 
tekintetében; 

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

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

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

g) a Kbt. 163. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenység, kivéve a nem városi 
vasúti közlekedést; 

h) a Kbt. 163. § (1) bekezdés bb) pontja szerinti tevékenység repülőtér 
tekintetében; 

i) a Kbt. 163. § (1) bekezdés bb) pontja szerinti tevékenység, kivéve a repülőtér 
tekintetében; 

j) a Kbt. 163. § (1) bekezdés d) pontja szerinti tevékenység. 
 
3. A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a 
Kbt. V. fejezete): --- 
4. A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a 
Kbt. VII. fejezete): 4 
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: 
 
Árubeszerzés 
Eljárás típusa Száma Értéke 

nyílt 1 86.628.900,-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 86.628.900,-Ft 

 

Közbeszerzési eljárás Összes A beszerzés  
CPV kódja 

(főtárgy 
szerint) 

Nyertes 
székhelye 
(ország) Száma Értéke Száma Értéke 

31531000-7 Magyarország 1 86.628.900,-
Ft 

1 86.628.900,-
Ft 

      
      
      

Összes közbeszerzés 1 86.628.900,-
Ft 

1 86.628.900,-
Ft 

 
 
 
 

Építési beruházás 
Eljárás típusa Száma Értéke 

nyílt 
3 117.424.344,-Ft + 198.265.950,-

Ft+21.512.487,-Ft= 337.202.781,-
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 3 337.202.781,-Ft 

 



Közbeszerzési eljárás Összes A 
beszerzés  

CPV 
kódja 

(főtárgy 
szerint) 

Nyertes 
székhelye 
(ország) 

Száma Értéke Száma Értéke 

45315300-
1 

Magyarország 1 117.424.344 1 117.424.344 

45111000-
8 

Magyarország 2 198.265.950,-
Ft+21.512.487,-
Ft 

2 198.265.950,-
Ft+21.512.487,-
Ft= 
219.778.437 

      
      

Összes közbeszerzés  337.202.781,-Ft  337.202.781,-Ft 
 
Szolgáltatás 
Eljárás típusa Száma Értéke 

nyílt   

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   

tervpályázat   

egyszerűsített (Kbt. 4. 
melléklete szerinti szolgáltatás) 

  

Összes   

 

Közbeszerzési eljárás Összes A beszerzés  
CPV kódja 

(főtárgy szerint) 

Nyertes 
székhelye 
(ország) Száma Értéke Száma Értéke 

      
      
      
      



Összes közbeszerzés     
 
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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