
A Magyar Köztársaság Külügyminisztérluma 2011. évi közbeszerzési terve 

Beszerzés Tervezett 
Eljárás 

Eljárás 
lebonyollttsiért felellSs Közbeszerzés tárgya Tlpusa* nettó összeg 

meginditásának Közbesz. 
Módosfttils Indoka 

sorszáma 
szarvezeti egység (HUF) 

tervezett Eljérés fajtája 
IdOpontja 

A 2011 elsö félévi magyar Hirdetmény nélküli 
1. EUREND elnökséggel kapcsolatos 3 12.000.000.- 2011. l. negyedév tárgyalásos 

catering szeigáitatás nyújtása közbeszerzési eljárás 

Kbt.41.§(3) 

Utalványok (étkezési jegyek) nettó 70.000.000.- 2011. ll. 
bekezdés alapján a 

2. GFO 
beszerzése 

1 fU év negyedév 
Kbt.IV. fejezete 7/A 

c ime szerint 
keretmegállapodésos 

1=4iFEietméAy Kbt. 125. § (2) bekezdés b) pontja szarinti 
ldfli!i!:étételé>19l iREII:IIé 

kizárólagos jogok védelme miatt csak egy 
Integrált pénzügyi és 16Q.QQQ.QQQ. 

2011. IV. láFgyaláses szarvezet képes a teljesftésre. 
3. GFO számviteli nyilvántartó és 3 72.QQQ.QQQ. 

negyedév 1(9ilol3esii!:eFii!.ési eljáFás A beszerzés tervezett összege a 
információs rendszer 65.300.000- Hirdetmény nélküli 

szerzödés tervezett idotartama 
tárgyalásos 

csökkenése okán csökkent. 
közbeszerzési eljárás 

bétesítFRéRygaz:Eiálkedási 
8Faii!:ilia> 'á Fe si Ragyi�S> etség 

2Q11.11. lll. 
A tervezett közbeszerzés a 2011-es 

4. 
l'oo..tály l�eFiátez:ett feiUjltásáRal' J 25.QQQ.QQQ. 

Regyedév 
alapjáR AiFd. Réll�. évben nem kerül megvalósftásra, ezért 

tep·ei!:ése törlésre került. 

bétasnm é A) gaz:dálhedási 1MasAiR!Jl9Ai Ragyi�SH&tség és 2Q11.11. lll. A tervezett közbeszerzés a 2011-es 
5. 

l'oo..tály 
Fei!ideRGia l�aFbaRtaFtási 2 gf!.BQQ.QQQ. 

RB!JyedéY 
alapjáR AiFd. Réll(. évben nem kerül megvalósltásra, ezért 

m�:�Ah:álatai táF§)aláses törlésre került. 

I(QIQg)•FFiiRiSi!:léFii:IFFI Kol. 261. § (2)oel•. A tervezett közbeszerzés a 2011-es 
6. bétesítFFiéAY§ai!délltedási létesltFRéRygai!Eiáll(edási � 12.7QQ.QQQ. 

2Q11.11. lll. Bi!:BFiRti áláReB évben nem kerül megvalósftásra, ezért 
P"Oes�ly iRfeFmaliliai FBREISi!eFéRel( A9!J)'9déu egysi!erQ e� áFás törlésre került. 

Jeltöltése {P"� 4), l'aFtlaRtaFtása 

12.000.000.-

EU Elnökségi Euvonal Tájékoztató Szelgátat 
(6.000.000 F1 

2011.11.-111. 
Kb1. 251. §(2) bek. 

7. 3 tervezetten az EU szarinti álános 
Kommunikációs Főosztály mOködtetése 

Bizottság 
negyedév 

egyszerű eljárás 
támooatásávall 

E1:1ré13a PeRt a Sz:iget Kol. >51. § l2)oel•. 
élJ EIRÖI(Sé§li 2Q11. ll. lll. Közbeszerzési igény megszünése miatt 8. 

KeFFimbiRil,ásiés P"�esi!tály 
P"esii!:li>1áleR 3 ,s.ggg_ggg 

RegyeEié> 
Bl:BFiRti áláReB 

törlésre került. 
(ElJ 8iz:ettság táFFiegatásá>•al) egys�erQ e�árás 

. EU Elnökségi 
MEU a gyakorlatban" tanár-

2011.11.-111. 
Kb1. 251. §(2) bek . 

9. továbbképzés 3 21.000.000 szarinti álános 
Kommunikációs Főosztály 

(EU Bizottság támogatásával) 
negyedév 

egyszerü eljárás 

Budapest. 2011. december 20. 
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Beszerzés Tervezett 
Eljárás 

Eljárás 
lebonyollté.sallért felelös Közbeszerzés tárgya Típusa"" nettó összeg 

meginditásának Közb esz. 
Módosítás indoka 

sorszáma 
szarvezeti egység (HUF) 

tervezett Eljárás fajtája 

ldöponija 

�rervezd meg az EU 
Kbt. 251. §(2) bek. 

10. 
EU Elnökségi költségvetésed!"- verseny 

3 21.000.000 
2011. lll. 

szerinti élénos 
Kommunikációs Főosztály diákoknak negyedév 

egyszerű eljárás 
(EU Bizottság támogatásával) 

EU Elnökségi 
Fiatal roma riporterek, 

2011. IV. 
Kbt. 251. §(2) bek. 

11. újságíróképzés 3 14.000.000 szerinti élénos 
Kommunikációs Főosztály 

(EU Bizottság támogatásával) 
negyedév 

egyszerü eljárás 

Elektronikus jogtár biztosftása 
2011.1V. 

Kbt. 251. §(2) bek. 
12. Dokumentációs Főosztály a központ és külképviseletek 3 12.000.000.-

negyedév 
szerinti élénos 

részére egyszerű er árás 

Flirl:tetRléAy 

13. KeAii!:l:lli �éesB:ály' K9Ai!l:lli IAfarr"Ráaiés ReRelszer J 5Q ggg ggg 1'1 2Qtt. 11111. i(�ii!:ii!:étételé··el iAdl:llé A tervezett közbeszerzési eljárás nem 
8I+ÁI' fejlesB:ése Aegyedé·· tárgyalásas kerül lefolytatásra, ezért törlésre került. 

loai!i:les:i!efi:ési eijárás 

�IBRli!Btld�i!i �ejles:i!tési 
EgyQttmQk()dési és 

KaFAbeeli!sai KaRGal 2Qtt. ll. lll. Á ItaléRe e egysii!:erQ Közbeszerzési igény megszűnése miatt 
14. taFteFAáRyi i:lefegaelé lü3zpeRt • 48.J55.QQQ . i-II:IRl6AitáFibl6 

létesitése ABgyeaé· eljáFá& törlésre került. 

Segltsé!iiRYYjtási �éesii!:tály 

�IBR'li!BII�Si!i �ejies:i!tési 
EgyQttFAQkMési és 

A KáFpátaljai l�erQieti leliéitár 2Qtt.ll. lll. Á ltaléAes egysi!erQ Közbeszerzési igény megszOnése miatt 
15. {biAg••ár) i:leregsi!ás:i!i • <S.QQQ.QQQ. l=l�:�maAitáril:ls 

rési!le!iléRel\ feiYjltása 
AB§IyeE:Ié•• eljáFá& törlésre került. 

SegltségAyYjtési �éesi!tály 

l-liFeletméA) 
IAfermatil,ai � 9éflése k9�tételé• •el iRdl:llé A tervezett közbeszerzés a 2011-es 

16. 8I+ÁI' 5QQ oo f•••lgállatás) 
� oi.GGG.GGG. Ra 

táFQyaláses 
évben nem kerül megvalósításra, ezért 

l�öi!bes;zeFi!ési eljárás 
törlésre került. 

l=lireletméAy A tervezett közbeszerzés a 2011-es 
17. 8l+ÁI' OkmáAyelvasél� i:lesi!eFi!éBe � 12Q.QQQ.QQQ. 1'9�tételé• •el iRdl:llé 

évben nem kerül megvalósftésra, ezért Ra 
tár-g)aláses 

ldli!besii!:eFi!ési eljáFás 
törlésre került. 

18. �retekell �ées�ly lláFesdel\eFásié a 3Q.QQQ.QQQ. �g��.111. Ré Á ItaláRea egys;zerQ Közbeszerzési igény megszünése miatt 

eljáFá& törlésre került. 

Budapest, 2011. december 20. 
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Beszerzés Tervezett 
Eljárés 

Eljérés 
lebonyolftésiért felel6s Közbeszerzés tárgya Típusa• nettó összeg 

megindításának Közbesz. 
Módosftás Indoka 

sorszáma tervezett Eljérés fajféja 
szarvezeti egység (HUF) 

idöipontja 

Külképviseleti ingatlanokon 
Kbt.41.§(3) 

Létesítménygazdálkodási szükségessé váló 
bekezdés alapján a 

Új beszerzési igény felmerülése miatt a 
19. 2 200.000.000.- fVév 2011.11-lll.né Kbt. IV. fejezete 7/A Főosztály nagykarbantartás és felújítási címe szerint terv kiegészítése vált szükségessé. 

feladatok ellátása keretmegállapodésos 

Külképviselet (Berlin) napi Hirdetmény 

20. 
Létesltménygazdálkodási üzemeltetési feladatainak és 

3 150.000.000.- ft/év 2011.11 -lll.né 
közzélételével induló Új beszerzési igény felmerülése miatt a 

Föosztály kapcsolódó szolgáltatások tárgyalásos terv kiegészítése vált szükségessé. 
ellátása közbeszerzési eljárás 

Eredménytelen közbeszerzési eljárást 

21. GFO 
Utalványok (étkezési jegyek) 1 nettó 70.000.000.- ft 2011.111. Nyílt közbeszerzési követöen a beszerzési igény továbbra ls 

beszerzése negyedév eljárás fennáll, emiatt a terv kiegészltése vált 
szükségessé . 

. 

Microsoft licencek biztositása Hirdetmény 

22. BITÁF a Külügyminisztérium és a 1 nettó 113.000.000 2010. IV. közzélételével induló Új beszerzési igény felmerülése miatt a 
Magyar Köztársaság ft! év negyedév tárgyalásos terv kiegészltése vált szükségessé. 

KOlképviseletei számára közbeszerzési eljárás 

Kbt. IV. fejezete 7/A 
A madridi nagykövetség elme szerint 

23. 
Létesítménygazdálkodási konzuli hívatalán, lakóépületén 2 nettó 100.000.000 ft 

2011.1V. keretmegállapodésos Új beszerzési igény felmerülése miatt a 
Föosz1ály elvégzendö nagykarbantartási, negyedév eljárás második terv kiegészltése vált szükségessé. 

felújítási feladatok ellátása szakasza a verseny 
újranyitásával 

ru eszerz s 1t si ru z s . szo ta s . szo ta SI oncesszi t SI oncessz1 

Jóváhagyta: Misovicz Tibor 
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