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A Közbeszerzösek Tanäcsa a közbeszerzöselcröl szölö 2003. 6vi CXXIX. törv6ny (a
toväbbiakban: Kbt.) 384. $-a alapjfn meghozta az al bbi

HATÄROZATOT.

Piegetn6 Dr. Cs6nyi Magdolna (postacime:6400 Kiskunhalas, Garbai S. u.4. B. lp. I.
em. 4.), mint a hivatalos közbeszerz6si tanäcsadök n6vjegyzlköbe 2009. jülius l6-än
825. nyilväntartäsi sorszäm alatt bejegyzett hivatalos közbeszerzösi tanäcsadö
nlvjegyzlkben feltüntetett adatait a Közbeszerz6sek Tanäcsa az alftbbiak szerint
mödositja:

a hivatalos közbeszerz6si tanäcsadrf nyilväntartäsi sorszäma:
825.

a hivatalos közbeszerzösi tanäcsadö neve:
Piegeln6 Dr. Cs6nyi Magdolna

azon beszerz6si tärgyak köre, amelyekkel kapcsolatban hivatalos
közbeszer z6si tanäcsadäst vällal:
ärubeszerzäs,
szol gältatäs -me gr endelö s,
6pit6si bervhä2ils,
szol gältatäts i konc e s s zi ö,
tervpälyf.zal

^ hivatalos közbeszerzösi tanäcsadö felsöfokü v6gzetts6ge, illetöleg
v6gzetts6gei:
jogäsz

a hivatalos közbeszerz6si tanäcsadrf el6rhetös6gi cime:
6400 Kiskunhalas, Garbai S. u. 4. B. lp. I. em. 4.
tel.: 06-7I -429-817, 06-70-5|0-3777 , 06-20-354-5450
fax: 06-77-429-8lI
e-mail : piegelnedr@t-online.hu;



a hivatalos kiizbeszerzösi tanäcsadö n6vjegyzökbe törtönö bejegyz6s6nek
iddpontja:
2009.jülius 16.

a hivatalos közbeszerz6si tanäcsadö n6vjegyz6kbe tört6nö bejegyz6s6nek
6rv6nyessöge:
2012.jülius 16.

a hivatalos közbcszerz6si tanäcsadö jogosult-e az ügyv6dekröl sz6l6 1998.
6vi XI. törv6ny 5. $-änak (l) 6s (2) bekezd6söben meghatärozott
tev6kenysdg folytatäsära: igen

ajänlatkörövel munkav6gz6sre iränyu16 jogviszonyban äl16 hivatalos
közbeszerzrfsi tanäcsadd eset6n az ajänlatk|rf neve: -.

A Kbt. 380. $-änak (6) bekezddse szerint a Közbeszerzösek Tanäcsa honlapjän
közzötett növjegyzökben a hivatalos közbeszerzdsi tanäcsadö ältal ellätott azon
feladatok is feltüntetösre kerülnek, amelyek elvögzdsdröl sz6l6 dokumentummal
közbeszerzös i gyako datät igazolta.

Piegelnö Dr. Csdnyi Magdolnakizärllag ahatfuozatban rnegjelölt beszerzdsi tärgyak
tekintetöben jogosult a Kbt. 9. $-äban meghatärozott hivatalos közbeszerzösi
tanäcsad6i tevdkenys ög v ögzösöre.

Ahatfirozat ellen f-ellebbezösnek ös birösägi felülvizsgälatnak helye nincs.

INDOKOLÄS

Piegelnö Dr. Csönyi Magdolna, mint a Közbeszerzösek Tanäcsa ältal vezetett
növjegyzökbe felvett tanäcsado 2009. oktober 8-än kiegdszitö körelmet nyüjtott be a
Közbeszerzösek Tanäcsähoz, melyben a hivatalos közbeszerzdsi tanäcsadöi
növjegyzökben szereplö adataivonatkozäsäban postacimdnek mödositäsät kdrte.

A Közbeszerzösek Tanäcsa a Kbt. 384. $-ära figyelemmel a bejelentetteknek
megfelelöen mödositja Piegelnd Dr. Csönyi Magdolna növjegyzökben feltüntetett
adatait.

Budapest, 2009. oktöber 19.

a Közbeszerzdsek Tanäcsa elnöke \ *,- N 0{* ,.r

Kapia: Piegelnö Dr. Csönyi Magdolna


