
Az éves statisztikai összegezés 
 

Statisztikai összegezés az éves szolgáltatásról ∗ 
a Kbt.  IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 

 
1. Az ajánlatkérő neve, címe: Diákhitel Központ Rt. 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. 
2. A szervezet a WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e: - 
3. A szervezet szerepel-e a 93/36/EGK irányelv I. mellékletében:- 
4. A szervezet típusa: 
a) állam és egyes szervezetek – a Kbt. 22. § (1) bekezdés a)-c), e), h) pontok; 
b) helyi önkormányzat és költségvetési szervei (beleértve a kisebbségi települési önkormányzatot, a 

helyi kisebbségi önkormányzatot, a települési önkormányzatok társulását, a területfejlesztési 
önkormányzati társulást, a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervet), valamint a 
területfejlesztési önkormányzati társulás, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési 
tanács és a regionális fejlesztési tanács (Kbt. 22. § (1) bekezdés d) pont); 

c) közjogi szervezet – Kbt. 22. § (1) bekezdés f), g), i)-j) pontok; 
d) egyéb szervezet 
5. A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. 
IV. fejezete): - 
6. A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. VI. 
fejezete): 1 db, összes nettó érték 7 820 000,- Ft 
7. Egyszerű közbeszerzési eljárások száma és értéke: 3 db, összes nettó értéke: 9 478 200 Ft 
8. A nemzeti értékhatárok alatti értékű közbeszerzések és beszerzések száma és értéke: 3 db, összes 
nettó értéke: 9 478 200 Ft 
9. A közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete 
szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan: 
 

A beszerzés  
CPV kódja 

Nyertes         
székhelye 

Eljárás fajtája**  
Összes 

Nyílt Meghívásos Tárgyalásos 
 Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke  Száma Értéke 

 74.14.00.00. 
Magyar- 
ország 

1 7 820 000     1  7 820 000 

          
          
          
          

Összes 
közbeszerzés 

  
7 820 000       7 820 000 

 
∗∗A Kbt. VI. fejezete szerint lefolytatott keretmegállapodásos eljárás esetében az eljárás fajtáját az eljárás második része 
határozza meg. 
 
10.a) A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatba 
foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra 
vonatkozóan (árubeszerzés): 

                                                 
∗ Közbeszerzési tárgyanként (árubeszerzés/építési beruházás/szolgáltatás) külön-külön kell az összegezést elkészíteni. 
 
 
∗∗ A Kbt. VI. fejezete szerint lefolytatott keretmegállapodásos eljárás esetében az eljárás fajtáját az eljárás második 
része határozza meg. 



 
Nyertes  

székhelye 
124. § (2) a) 125. § (1)  125. § (2) a) 125. § (2) b) 125. § (2) c) 
Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma  Értéke 

Ausztria           

Belgium           

Cseh Közt.           

Stb. EU tag           

Egyéb           

Összes közbeszerzés           

 
Nyertes  

székhelye 
125. § (4) a) 125. § (4) b) 257. § (2) a)* 257. § (2) b) * Összes 
Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke  Száma Értéke  Száma  Értéke 

Ausztria           

Belgium           

Cseh Közt.           

Stb. EU tag           

Egyéb           

Összes közbeszerzés           

 
* A Kbt. IV. fejezete szerinti eljárásról készített táblázatban e rész értelemszerűen nem kerül kitöltésre. 

 
10.b) A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatba 
foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra 
vonatkozóan (építési beruházás): 
 

Nyertes  
székhelye 

124. § (2) a) 124. § (2) b) 124. § (2) c) 125. § (1)  
Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke 

Ausztria         

Belgium         

Cseh Közt.         

Stb. EU tag         

Egyéb         

Összes közbeszerzés         

 
Nyertes  

székhelye 
125. § (2) a) 125. § (2) b) 125. § (2) c)  

Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke 

Ausztria       

Belgium       

Cseh Közt.       

Stb. EU tag       

Egyéb       

Összes közbeszerzés       

 
 
 
 

      

                                                 
* A Kbt. IV. fejezete szerinti eljárásról készített táblázatban e rész értelemszerűen nem kerül kitöltésre. 
* A Kbt. IV. fejezete szerinti eljárásról készített táblázatban e rész értelemszerűen nem kerül kitöltésre. 



Nyertes 
székhelye 

 
125. § (3) a) 

125. § (3) b) 257. § (2) b) * Összes 

Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke 

Ausztria         

Belgium         

Cseh Közt.         

Stb. EU tag         

Egyéb         

Összes közbeszerzés         

 
* A Kbt. IV. fejezete szerinti eljárásról készített táblázatban e rész értelemszerűen nem kerül kitöltésre. 

 
10.c) A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatba 
foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra 
vonatkozóan (szolgáltatás): 

Nyertes  
székhelye 

124. § (2) a) 124. § (2) b) 124. § (2) d) 125. § (1) 
Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke 

Ausztria         

Belgium         

Cseh Közt.         

Stb. EU tag         

Egyéb         

Összes közbeszerzés         

 
Nyertes  

székhelye 
125. § (2) a) 125. § (2) b) 125. § (2) c) 125. § (3) a) 

Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke 

Ausztria         

Belgium         

Cseh Közt.         

Stb. EU tag         

Egyéb         

Összes közbeszerzés         

 
Nyertes  

székhelye 
125. § (3) b) 125. § (5) 257. § (2) b) * Összes 

Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke  Száma Értéke 

Ausztria         

Belgium         

Cseh Közt.         

Stb. EU tag         

Egyéb         

Összes közbeszerzés         

 
* A Kbt. IV. fejezete szerinti eljárásról készített táblázatban e rész értelemszerűen nem kerül kitöltésre. 

 
11. A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) XXIII. cikkével összhangban, az e Megállapodás 
rendelkezéseitől eltérően megvalósított, a közösségi értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű 
közbeszerzések száma, értéke: - 
12. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett szolgáltatások értéke: - 

                                                 
* A Kbt. IV. fejezete szerinti eljárásról készített táblázatban e rész értelemszerűen nem kerül kitöltésre. 
 


