
19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez31 
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összefoglaló tájékoztatás 

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. 
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az 

eljárás iránt. 
A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. 

 
I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. 

Postai cím: Kacsa utca 15-23. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1027 Ország: Magyarország 

 
I.2) Kommunikáció 

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség: 
Diákhitel Központ Zrt. Beszerzési és létesítménygazdálkodási Osztály,  
1027 Budapest, Kacsa utca 15-23., III. emelet 

Telefax: +36 12249673 
email: kozbeszerzes@diakhitel.hu  

 
II. szakasz: Tárgy 
II.1) Meghatározás 

II.1.1) A szerződés típusa    
 Építési beruházás    (X)  Árubeszerzés       Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.2) A szerződés tárgya: 

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége: 
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően) 
 

33 db PC, 7 db laptop  és 60 db VESA felszerelő készlet (PC-hez) beszerzése 

 
A megkötendő szerződés: vállalkozási szerződés. 

II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje 

Időtartam hónapban: [ 39 ] vagy napban: [  ] 
vagy a teljesítés határideje: (éééé/hh/nn) 

II.1.5) A teljesítés helye:  

1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. 

 

III. szakasz: Értékelési szempontok

III.1) Értékelési szempontok: 

o Az alábbi értékelési szempontok 
 Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 2 3 

 Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 3 
 

(X)  Ár szempont - Megnevezés: / Súlyszám:4 

Összesen ajánlati ár (nettó Ft) 

 

  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191877.333351#foot31
mailto:kozbeszerzes@diakhitel.hu


IV. szakasz: Jogi információ 
IV.1) Részvételi feltételek 

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) 2: 

A szerződés teljesítésére gazdasági-pénzügyi szempontból alkalmatlan az Ajánlattevő, 
amennyiben 
 
P1) a felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes - 
általános forgalmi adó nélkül számított - nettó árbevétele nem éri el összesen legalább a 
7 000 000,- forintot. 
 
Amennyiben az ajánlattevő a hirdetmény megküldését megelőző három lezárt üzleti évre 
vonatkozó árbevételi adattal azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte 
meg működését, az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan, ha 
működésének ideje alatt a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - nettó árbevétele 
nem éri el a 6 000 000,- forintot. 
 
P2) az Ajánlattevő adózott eredménye a felhívás megküldésének napját közvetlenül 
megelőző három lezárt üzleti év bármelyikében negatív volt. 
 
Amennyiben az ajánlattevő a felhívás megküldését megelőző három lezárt évre vonatkozó 
beszámolóval (eredmény kimutatással) azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után 
kezdte meg működését, az ajánlattevő a P2 feltétel tekintetében alkalmatlan, ha 
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (PC-k és / vagy laptopok 
szállításából) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 
6 000 000 forintot. 
 
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy 
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 
jellegétől függetlenül, a Kbt. 65.§ (7) és (8) bekezdésében foglaltakra figyelemmel. 
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a fenti 
követelménynek. 
 
M1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás 
megküldésétől visszafelé számított 36 hónapban legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya (PC-k 
és/vagy laptopok szállítása) szerinti referenciát, amely összesen legalább nettó 
7 000 000,- forint értékű, vagy legalább 30 darab számítógép (PC és / vagy laptop) 
szállítására vonatkozik. 
 
Elegendő vagy az elvárt ellenérték, vagy az elvárt darabszám közül az egyiket teljesíteni. 
 
M2) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor 
érvényes, informatikai eszközök kereskedelmére vonatkozó, akkreditált tanúsító által 
kiállított ISO 9001 vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) szerint egyenértékű 
tanúsítvánnyal, vagy intézkedések bizonyítékaival. 

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 
 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott 

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk: 
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti választható eredménytelenségi okot nem 
alkalmazza. 

 
  



V. szakasz: Eljárás 
V.1) Adminisztratív információk 

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje 
 
Dátum: 2017. augusztus 18.  Helyi idő: 23:59 

 
VI. szakasz: Kiegészítő információk 
VI.1) További információk: 

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az 
eljárás iránt az I.2) pontban megadott címen az V.1.1) pontban meghatározott 

időpontig jelezzék. 

VI.1.2) További információk2: 

 
Az érdeklődés jelzésének a megadott határidőig meg kell érkeznie Ajánlatkérőhöz. 
 

Az érdeklődést tartalmazó e-mailban egyidejűleg meg kell adni az alábbi információkat: 
 

Az eljárás rövid megnevezését: 33 db PC, 7 db laptop  és 60 db VESA felszerelő készlet (PC-

hez) beszerzése 
 

Ajánlattevő neve: 
Ajánlattevő címe: 
Ajánlattevő adószáma: 

Ajánlattevő telefax száma: 
Kapcsolattartó neve: 
Kapcsolattartó telefonszáma: 
Kapcsolattartó email címe: 

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: 2017. augusztus 11. 
 

____________________________________________________________________________ 
 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 
3    súlyszám helyett fontosság is megadható 
4    súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám 

nem szükséges 
 
 

 




