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9. számú melléklet az 5/2009. (]fBi.) IRM rendelethez 

Az éves statisztikai összegezés 

Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI fejezete szerinti 
ajánlatkérők vonatkozásában 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÖ 

1.1) AZAJÁNLATKÉRÓ NEVE ÉS elME 

Hivatalos név: Magyar Köztársaság Allandó Képviselete az Európai Unió mellett 

Postai elm: Rue de Treves 92-98. 

Város/Község: Bruxelles Postai Ország: BE 
irányítószám: 

1040 
Kapcsolattartás, pont(ok): Telefon: 458-1 064 

Címzett: Magyar Köztársaság Killügyminisztériuma 
dr. Szigelhi Orsolya 
Pályáztatás í és Közbeszerzési Osztályvezető 
E-maii: 58-2156 
oszigethiriilkum.hu 
Internetelm(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kulugyminiszterium.hu 

A felhasználói oldal címe (URL): 

1.2) Az AJÁNLA TKÉRÓ TÍPUSA 

Központi szintű X Közjogi szervezet O 
Regionálís/helyi szint(j O Támogatott szervezet [Kbl. 22. § (2) bek .. 241. § b}-c) 

pontI 

Egyéb 

ll. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRÖ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 
ADATOK 

11.1) A közösségi ér!ékhatárokat elérö vagy meghaladó értékü közbeszerzések (a Kbt. IV. rejezete) (valamennyi 
mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értéké! Ft-ban. arab számmal kelJ kifejezni) 



Száma: ODO 

Érték: .,- forint 

II.2} A nemzeti értékhatárokat elérö vagy meghaladó értékíi közbeszerzések (a Kbt. VI. fejezete) (valamennyi 
mezőbe csak szám érték irható, a szerződések értékét Ft·ban, arab számmal kell kifejezni) 

Száma: 001 
Értéke:29,436,19!,96,. forint 

Ill. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ RÉSZLETES 
ADATOK 

111.1) A közbeszerzések összesltése, kivéve a IV.I)·IV.2). és IVA). pontokban Irt közbeszerzéseket (valamennyi 
mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értéké! Ft·ban, arab számmal ken kifejezni) 

III.I.I) Árubeszerzés 

II1.U.I) Eljárás tipus. 

K/Jz/Jsségi eljárásrend (Kb' lv'feJezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás·Upust jelöljön meg) 

O nyílt O hirdetmény nélkUli tárgyaláso. 
ODO (száma) 

O meghívásos O gyorsított tárgyalásos 

O gyorsított meghí vásos O keretmegállapodásos ',' forint (értéke) 

O hirdetmény közzétételével induló O versenypárbeszéd 
tárgyaláso • 

.............. ·(E részből az egyes eljárás·típusok szerint le/olytato tt k�zbeszenésektől /üggően több használandó) .............. 

Összes árubeszel7.lÍs a köz/isségi eljárásrendben: ODO (száma) ',' forint (értéke) 

Egyszerű eljárás (KbL VL fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás.típust jelöljön meg) 

O hirdetménnyel induló tárgyalás 
001 (száma) nélkOli 

O hirdetménnyel induló tárgyaláso, 29,436,791,26.· forint 

X hirdetmény nélkOI induló 
tárgyalásos 

• ............. ·(E részből az egye s eljárás·típusok szerint le/olytatott közbeszerzésektól/űggően több használandó)· ...... • ...... 

Összes árubeszerzés az egyszerű eljárásban: 00 l (száma) 29.436,791,2(1,· fodnt 

111.1.1.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

KlJz/Jsségl eljárás rend (Kbt. IV. fejezete) 



- (CPV kód, fótárgy szerint) ODO (száma ',' forint (értéke) 

...... •• •• ....... ... • ...... ·(E részből a CPV ft5tárgyak stámának megfele/óen tMb sor használandó)···················-····--···· 

ÖS,fze,. áru beszerzés a k�Z�sségi eljárásrendben: ODO (száma) ',' forint (értéke) 

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) 

341 1 4400-3 (CPV kód, flltárgy szerint) DD 1 (száma)· forint (értéke) 

·····-· .. ···················(E részbő/ a CPV ft5lárgyak számának megfeleMen több sor használandó)······················· .. ····•• 

Összes árubtszerzés az egyszerű eljárásban: 001 (száma) 29.436,791.96,· forint 

111.1.2) Épitési beruházás 

1II.!.Z.I) Eljárb tipus. 

K�zösségi eQárásrend (Kbl. IVofeJezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás·típuS! jelöljön meg) 

Dnyflt 

D meghlvásos 

D gyorsított meghívásos 

D hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

D hirdetmény nélkUli tárgyalásos 

D gyorsított tárgyalásos 

D keretmegállapodásos 

D versenypárbeszéd 

ODO (száma) 

: (értéke) 

•••• ••••• ···-·.(E részből az egyes eljárás.típusok szerint lefoly/atoll közbtszerzésektt5lfűggt5en Mbb haszná/andó)····-----··· 

Összes épftési beruházás a köz�sségl eljárásrendben: ODO (száma). (értéke) 

Össze" ép(tési beruházás a �ziJsségl eljárásrendben, amely elérte vagy megha/adta a klJzösségi értékha/ár felét, de nem 

érte el a klJziJsségi értékhatárt: ODO (száma):. (értéke) 

Egy.<terű e/járás (Kbt. VIfejezele) (az alábbi blokkban csak egy eljárás·típust jelöljön meg) 

D hirdetménnyel induló tárgyalás 
nélküli 

D hirdetrnénnyel induló tárgyalásos 

D hirdetmény nélkül induló 
tárgyalásos 

ODO (száma) 

',' fQrint (értéke) 

-······ .. ······(E részből az egyes eljárás·tlpusok szerint lefolytalotllWzbeszerzéseklt5/ függöen több haszná/andó)· ••• ·······---

Összes épftési beruházás az egyszerű e/járásban: ODO (száma)· forint (értéke) 



1lI.1.2.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

K�z�sségi eljárdsrend (Kht. IJI.fejezete) 

OOOD 1000-0 (CPV kód, fótárgy szerint) ODO (száma) - (értéke) 

----------------------------(E részből a CPVfőtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------

(jsszes épltési beruházás a klJzl!sségi eljárásrendben: ODO (száma): (értéke) 

Összes épÜési beruházás a köz/Jsségi eljárásrendhen, amely elérte vagy meghaladta a k�zlJsségl értékhatár felé/, de nem 

érte el a k'h;�sségl ér/ékhatárt: ODO (száma): (értéke) 

EgyszerU e/járás (Kbt JlI.fe}ezete) 

- (CPV kód, fótárgy szerint) ODO (száma) - forint (értéke) 

------------.--------------(E részbő! a CPVfő/árgyak számának megfelelően tMb sor használandó)----····-----------------------

Összes ép/tési beruházás az egyszerű eljárásban: ODO (száma) - forint (értéke) 

IIl.1.3) Épitési koncesszió 

m.t.3.1) Eljárás típusa 

KiJz/Jsségi eljárásrend (Kbt. IJI.feJezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-tlpust jelöJjön meg) 

D nyilt D hirdetmény nélküli tárgyalásos 
OOO (száma) D meghlvásos D keretmegállapodásos 

D hirdetmény közzétételével induló D versenypárbeszéd 
- (értéke) 

tárgyalásos 

---------------(E részből az egyes eljárás-tipusok szerint l�folytalOIl kőzbeszerzésektó!/üggően tőM haszná!andó)--------------

Ö .... zes épftési koncesszió a klJl.ósségi eIjárásrendben: ODO (száma): (értéke) 

{Jsszes épÜés! koncesszió a k/Jz/}sségl eljárásrendben, amely elérle vagy meghaladta a közösségi ér/ékha/ár felét, de nem 

érte el a közösségi ér/ékha/ár/: ODO (száma)· (értéke) 

Egy .• zerű eljárás (Kbt. Jll. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típustjelöljön meg) 

D hirdetménnyel induló tárgyalás 
[IDO (száma) nélküli 

D hirdetménnyel induló tárgyaláso. , (értéke) 



D hirdetmény nélkill induló 
tárgyalásos 

--------------(E részből az e gyes eljárás-tipusok szerintlefolytatolI közbeszerzésektől foggő e n  több használandó)------------

Össus épitési koncesszió az egyszerU eljárásban: OOO (száma): (értéke) 

111.1.3.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

KDzDsségi eljárás rend (Kbt IV. fejezete) 

00000000-0 (CPV kód, főtárgy szerint) OOO (száma) , (értéke) 

---------------------------(E részb,)! a CPV főtárgyak számá nak megfelell1en több sor használandó)-------------------------------

Összes épitési koncesszió a köziJsségl eljárásrendben: [100 (száma): (értéke) 

ŐSsus épltési koncesszió a kDzlJsségi eljárdSFendben, amely elérte vagy meghaladta a klhJJsségi értékha/dr felét, de nem 

érte el a kiJZlJsségi értékhatdrt: OOO (száma): (értéke) 

EgysurU eljárás (Kbt VL fejezete) 

[100[1[1[100-0 (CPV kód, fötárgy szerint) OOO (száma): (értéke) 

-.--••• --·-----···· ••••• --(E részből a CP V főtárgyak számá nak megfelelő en több sor használandó)--.--.-.-----.-•• -·.·----------

Összes épitési koncesszió az egyszerU eljárásban: OOO (száma): (értéke) 

111.104) Szolgáltatás-megrendelés 

......... �----

Ill.1.4.1) Eljárás tipus. 

Közösségi eljáflisrend (Kht. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás·tlpust jelöljön meg) 

D nvílt 

D meghivásos 

D gyorsftott meghívásos 

D hirdetmény közzétételével induló 
tárgyaláso, 

D hirdetmény nélkUli tárgyalásos 

D gyorsltott tárgyalásos 

D keretmegállapodásos 

D versenypárbeszéd 

D tervpályázat 

OOO (száma) 

- forint (értéke) 

--·------------(E részből az egyes eljárás-tipuso k szerintlefolytatolI közbeszerzésektő! függőe n több használandó)-----------·--

Óssus szolgáltatás-megrendelés a klJtlJsségi eljárd."endben: OOO (száma). forint (értéke) 



EgyszerU eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-tfpust jelöljön meg) 

D hirdetménnyel induló tárgyalás 
nélküli 

D hirdetménnyel induló tárgyalásos 

D hirdetmény nélkül induló 
tárgyalásos 

[IDO (száma) 

. - forint {értéke) 

. ---------------(E részből az egyes eljárás-tfpusok szerint lefolytalott k özbeszerzésektól függóen t6bb hnsználandó)-------------

Ősszes szolgáltatás-megrendelés aZ egyszerU eljárásban: [IDO (száma) - forint (értéke) 

1 II.1.4.2) A közbeszerzés CPV kódja surinti bontás 

KiJzösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) 

! - (CPV kód, fótárgy szerint) OCJO (száma) - forint (értéke) 

---------------.. -----------(E részből a ep v fótárgyak számának meg/de/űen több sor használandó)-----------------------------

! Ősszes szolgáltatás-megrendelés a klJzösségi eljárásrendben: [IDO (száma) -.- forint (értéke) 

EgyszerU eljárás (KbL VI. fejezete) 
....... --.�.----� --------��-----__l 

- (CPV kód, fötárgy szerint) ODO (száma) - forint (értéke) 

----------------------------(E részból a ep v fótárgyak számának meg/eleUlen több sor használandó)---------------------------

Ősszes szolgáltatás-megrendelés aZ egyszerU eljárásban: ODO (száma) - forint (értéke) 

111.1.5) Szolgáltatási koncesszió 

111.1.5.1) Eljárás dpusa 

EgyszerU eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-tfpustjelöljön meg) 

D hirdetménnyel induló tárgyalás 
nélkUli 

D hirdetménnyel induló tárgyaláso, 

D hirdetmény nélkül induló 
tárgyalásos 

ODO (száma) 

: (értéke) 

--------------(E !'észből az egyes eljárás-típusok szerintlefolytalott közbeszerzések/öl/üggŐ€n több használandó)------------· 

(Jsszes szolgáltatási koncesszió az egyszerű eljárásban: IJOO (száma): (értéke) 



1II.l.S.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Egyszerll eljárás (Kót. VI. fejezete) 

DDODiIDDD-D (CPV kód, fótárgy szerint) DOO (száma) : (értéke) 

---------------------------(E részből a ep v f6tárgyak számának megfeleMentöbb sor használandó)----------------------------

Osszes szolgáltatási koncessZió az egyszerll eljárásban: DDO (száma): (értéke) 

1Il.2 A tárgyaláso. eljárások alapján megvalósitotf közbeszerzések összesltése (valamennyi mezőbe csak szám érték 
írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni) 

111.2.1) Árubeszerzés 

Közösségi elJtlrásrend (Kbt. Iv'fejeute) 

D 124. § (2) aj 

D 124. § (2) bj 

0125. §(l) 

D 125. § (2) aj 

0125. § (2) b) 

D 125. § (2) ej 

D 125. § (4) a) 

D 125. § (4) hj 

0125. § (4) c) 

D 125. § (4) dj 
DDO(száma) 

:(értéke) 

---------------------------- (E rész ből a tárgyalásos eljárások t!pasainak megfelel6entöbb használandó. ----------------.. ------

minden egyes (!p us nál csak egy hivatkozástjelöljön meg) 

Osszes tárgyalásos árub"sz!!,.,s a klJzösségl eljárásrendben: DDO (száma) : (értéke) 

,..--' 
EgyszerU eljárá.s (Kbt. VI. fejezete) 

0252. § (l) aj 

0252. § (1) h) 

0252 § (I) e) 

D 125. § (2) bj 

D 125. § (4) a) 

D 125. § (4) b) 

D 125. § (4) c) 

D 125. § (4) d) 

X:m.§(l)g) 

DDt (száma) 

29.436.791.96.- forint 

---------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusa/nak megfelelően több használandó. --------.. ----------.. 

minden egyes t/pasnál csak egy hivatkozástjelöljön meg) 

Összes tárgyalásos árubeszenés az egyszerU eljárásban: 

IlI.2.2) Épltési beruházás/építési koncesszió 

KőZlJsségi eljárás rend (Kót. IV, fejezete) 

D 124, § (2) a) 

D 124. § (2) bj 

D 124. § (2) c) 

D 125. § (l) 

D 125. § (2) a) 

D 125. § (2) b) 

D 125. § (2) ej 

0125. § (3) a) 

D 125. § (3) hj 

DD t (száma) �9.436.791 ,96,- forint 

0139. § (2) 
DDO(Száma) 

: (értéke) 

- ____________________________ (E részből a tárgyalásos eljárások tipusainak megfelelóen több használandó, ------------------------

minden egyes típusnál csak egy hivatkozásljelöljön meg) 



ÖSszes tárgyalásos épflési beruházás/épitési koncesszió a k/Jz/Jsségl eljárásrendben: 

ODO (száma): (értéke) 

Egyszerfi eljárás (KhI. VI. fejezete) 

0252. § (l) a) 

0252. § (I) h) 

0252. § (l) c) 

D 125. § (2) h) 

D 125. § (3) a) 

D 125. § (3) b) 

ODO (száma) 
·forint (értéke) 

•••• •••••••........•••••••••• (E ,észből a tárgyalásos eljárások t[pusainak megfelelóen több használandó, ......................... . 

minden egyes t[pusnál csak egy hivatkozást je/öljön meg) 

Ősszes tárgyalásos épités; beruházdslépflésl koncesszió az egyszerű eljárásban: 

ODO (száma)· forint (értéke) 

--�----------�---------------------�--------�-----------. 
111.2.3) Szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió 

Egyszerfi eljárás (Kbt. VI. fejezete) 

0252. § (1) aj 

0252. § (I) bJ 

0252. § (l) ej 
D 125. § (2) b) 

0124, § (2) a) 
[IDO (száma) 

• forint (értéke) 

......... -.. ---.......... (E ,észből a tárgyalásos eljárásuk típusainak megfelelően több használandó, ........................ .. 

minden egyes tipusnál csak egy hivatkozást jel6lj6n meg) 

Ősszes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási konces;'zió a ne11l1.eti eljárásrendben: 

ODO (száma)· forint (értéke) 

IV. SZAKASZ: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

IV.I) A WTO Közbeszerzési Megállapodás (OPA) hatillya alá nem tartozó, a közösségi értékhatárokat elérő vagy 
azt meghaladó értékű közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám érték [rható, a szerződések értékét Ft.ban" arab 
számokkal kel! kifejezni) 

közbeszerzések száma: ODO 
közbeszerzések értéke: . -

IV.2) A központosflott közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások 

szerződések értéke (arab számokkal, Ft·ban kifejezve): . forint 

IV.3) l'lIeklronikus árlejtés alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft.ban, arab 
számokkal kell kifejezni) 

közbeszerzések száma: ODO 
közbeszerzések értéke: : 



IV.4) Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerzödések értékét 
Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) 

közbeszerzések száma: ODO 
közbeszerzések értéke: --

IV.5) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) (valamennyi mezőbe csak szám érték Irható, a szerződések 
értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) 

IV.5.1) A Kbt. 53. §-a (7) bekezdésének alkalmazása 

közbeszerzések száma: ODO 
: közbeszerzések értéke: --

IV.5.2) A Kb!. 57. §-a (4) bekezdés ej pontjának alkalmazása 

közbeszerzések szám.: ODO 
közbeszerzések értéke: --

lV.5.3) A Kbt. 58. §-a (S) bekezdésének alkalmazása 

közbeszerzések száma: ODO 
közbeszerzések értéke: : 

IV.5.4) A Kbt. 67. §-a (2) bekezdés f) pontjának alkalmazása 

közbeszerzések száma: ODO 
közbeszerzések értéke: : 

,..-"" 

IV.5.5) A Kbt. 68. §-a (5) bekezdésének alkalmazása 

közbeszerzések száma: ODO 
közbeszerzések értéke: : 

IV.5.6) Zöld közbeszerzések összesen 

közbeszerzések száma: ODO 
közbeszerzések értéke: . 

IV.6) Szociális szempontok figyelembe vétele (valamennyi mezőbe csak szám érték Irható, a szerződések értékét Ft-ban, 
arab számokkal kell kifejezni) 

IV.6. lj A szociális szempont a m!iszaki lelrás (Kbl. 58. §-a) meghatározása során kerUIt figyelembe vételre 

közbeszerzések száma: ODO 
közbeszerzések értéke: -



IV.6.2) A szociális szempont az alkalmassági feltételek (Kbt. 66. és 67. §) meghatározása során került figyelembe 
vételre 

közbeszerzések száma: ODO 
közbeszerzések értéke: --

IV.6.3) A szociális szempont a bIrálati szempontok (Kbt. 57. §-a) meghatározása során kerOlt figyelembe vételre 

közbeszerzések száma: ODO 
közbeszerzések értéke: : 

IV.6.4) A szociális szempont a szerződéses feltételek [Kbt. 53. §-ának (7) bekezdése) meghatározása során került 
figyelembe vételre 

közbeszerzések száma: ODO 
közbeszerzések értéke: --

IV.6.S) Védett foglalkoztatók számára fenntartolt közbeszerzések (Kbt. 17/A. §) 

közbeszerzések száma: ODO 
közbeszerzések értéke: -

IV.6.6) Szociális szempontok figyelembevételével megvalósftott eljárások fIV.6.1}-IV.6.5) pontok) összesen 

közbeszerzések száma: [IDO 
közbeszerzések értéke: --

IV.7) EU alapokbólfinanszírozott/EU-s projektekkel kapcsolatos közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám 
érték irható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) 

közbeszerzések száma: [IDO 
közbeszerzések értéke: .- forint 

IV.8) A mikro-, kis- és középvállalkozások által megnyert közbeszerzések ft Kbt. 70. §-ának (2) bekezdésével 
összefltgg.!sben (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) 

közbeszerzések száma: ODO 
közbeszerzések értéke: - forint 

IV.9) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések (Kbt. 253. §) (valamennyi mezőbe 
csak szám érték írható, a szerzödések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) 

közbeszerzések száma: ODO 
közbeszerzések értéke: --

IV.IO) AZ ÖSSZEGEZÉS FELADÁSÁNAK DÁTlJMA! 2011/05/27 (év/há/nap) 


