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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:173074-2013:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások
2013/S 101-173074

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Diákhitel Központ Zrt.
AK15799
Csalogány utca 9-11.
Címzett: Mészáros Ildikó beszerzési és létesítmény-gazdálkodási osztályvezető
1027 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 12249646
E-mail: meszaros.ildiko@diakhitel.hu
Fax:  +36 12249673
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.diakhitel.hu
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett
kapcsolattartási pont(ok)

I.2) Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.3) Fő tevékenység
Egyéb: Egyéb hitelnyújtás

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
A magyar hallgatói hitelrendszer forrásainak biztosítása, a diákhitelezési rendszer finanszírozásából,
működtetéséből eredő fizetési kötelezettségek teljesítése céljából éven túli kölcsön nyújtása kölcsönszerződés
keretében.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 6: Pénzügyi szolgáltatások a) Biztosítási szolgáltatások b) Banki és befektetési
szolgáltatások

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:173074-2013:TEXT:HU:HTML
mailto:meszaros.ildiko@diakhitel.hu
www.diakhitel.hu
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A teljesítés helye: A Diákhitel Központ Zrt., Ajánlatkérő által megjelölt számlája.
Diákhitel Központ Zrt., 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.
NUTS-kód HU101

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A magyar hallgatói hitelrendszer forrásainak biztosítása, a diákhitelezési rendszer finanszírozásából,
működtetéséből eredő fizetési kötelezettségek teljesítése céljából éven túli kölcsön nyújtása kölcsönszerződés
keretében.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
66113000

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8) Részek
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók valamennyi részre

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
A magyar hallgatói hitelrendszer forrásainak biztosítása, a diákhitelezési rendszer finanszírozásából,
működtetéséből eredő fizetési kötelezettségek teljesítése céljából éven túli kölcsön nyújtása kölcsönszerződés
keretében az alábbi mennyiségben:
— 1. rész tekintetében: 2 500 000 000 HUF, azaz Kettőmilliárd-ötszázmillió forint,
— 2. rész tekintetében: 2 500 000 000 HUF, azaz Kettőmilliárd-ötszázmillió forint,
— 3. rész tekintetében: 5 000 000 000 HUF, azaz Ötmilliárd forint,
— 4. rész tekintetében: 5 000 000 000 HUF, azaz Ötmilliárd forint,
— 5. rész tekintetében: 5 000 000 000 HUF, azaz Ötmilliárd forint.
A kölcsön futamideje minden rész tekintetében: a szerződés mindkét fél (nyertes Ajánlattevő és Ajánlatkérő)
általi aláírásának napjától számított 5 év, mely határidőbe beleszámít a kezdőnap.

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés 22.8.2013. Befejezés 21.8.2018

Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 1
Elnevezés: Éven túli futamidejű kölcsönszerződés
1) Rövid meghatározás

1. rész tekintetében: 2 500 000 000 HUF, azaz Kettőmilliárd-ötszázmillió forint összegű éven túli kölcsön
nyújtása.
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2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
66113000

3) Mennyiség
A magyar hallgatói hitelrendszer forrásainak biztosítása, a diákhitelezési rendszer finanszírozásából,
működtetéséből eredő fizetési kötelezettségek teljesítése céljából éven túli kölcsön nyújtása kölcsönszerződés
keretében az alábbi mennyiségben:
1. rész tekintetében: 2 500 000 000 HUF, azaz Kettőmilliárd-ötszázmillió forint.
A kölcsön futamideje: a szerződés mindkét fél (nyertes Ajánlattevő és Ajánlatkérő) általi aláírásának napjától
számított 5 év, mely határidőbe beleszámít a kezdőnap.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Kezdés 22.8.2013. Befejezés 21.8.2018

5) További információk a részekről

Rész száma: 2
Elnevezés: Éven túli futamidejű kölcsönszerződés
1) Rövid meghatározás

2. rész tekintetében: 2 500 000 000 HUF, azaz Kettőmilliárd-ötszázmillió forint összegű éven túli kölcsön
nyújtása.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
66113000

3) Mennyiség
A magyar hallgatói hitelrendszer forrásainak biztosítása, a diákhitelezési rendszer finanszírozásából,
működtetéséből eredő fizetési kötelezettségek teljesítése céljából éven túli kölcsön nyújtása kölcsönszerződés
keretében az alábbi mennyiségben:
2. rész tekintetében: 2 500 000 000 HUF, azaz Kettőmilliárd-ötszázmillió forint.
A kölcsön futamideje: a szerződés mindkét fél (nyertes Ajánlattevő és Ajánlatkérő) általi aláírásának napjától
számított 5 év, mely határidőbe beleszámít a kezdőnap.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Kezdés 22.8.2013. Befejezés 21.8.2018

5) További információk a részekről

Rész száma: 3
Elnevezés: Éven túli futamidejű kölcsönszerződés
1) Rövid meghatározás

3. rész tekintetében: 5 000 000 000 HUF, azaz Ötmilliárd forint összegű éven túli kölcsön nyújtása.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
66113000

3) Mennyiség
A magyar hallgatói hitelrendszer forrásainak biztosítása, a diákhitelezési rendszer finanszírozásából,
működtetéséből eredő fizetési kötelezettségek teljesítése céljából éven túli kölcsön nyújtása kölcsönszerződés
keretében az alábbi mennyiségben:
3. rész tekintetében: 5 000 000 000 HUF, azaz Ötmilliárd forint.
A kölcsön futamideje: a szerződés mindkét fél (nyertes Ajánlattevő és Ajánlatkérő) általi aláírásának napjától
számított 5 év, mely határidőbe beleszámít a kezdőnap.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
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Kezdés 22.8.2013. Befejezés 21.8.2018

5) További információk a részekről

Rész száma: 4
Elnevezés: Éven túli futamidejű kölcsönszerződés
1) Rövid meghatározás

4. rész tekintetében: 5 000 000 000 HUF, azaz Ötmilliárd forint összegű éven túli kölcsön nyújtása.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
66113000

3) Mennyiség
A magyar hallgatói hitelrendszer forrásainak biztosítása, a diákhitelezési rendszer finanszírozásából,
működtetéséből eredő fizetési kötelezettségek teljesítése céljából éven túli kölcsön nyújtása kölcsönszerződés
keretében az alábbi mennyiségben:
4. rész tekintetében: 5 000 000 000 HUF, azaz Ötmilliárd forint.
A kölcsön futamideje: a szerződés mindkét fél (nyertes Ajánlattevő és Ajánlatkérő) általi aláírásának napjától
számított 5 év, mely határidőbe beleszámít a kezdőnap.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Kezdés 22.8.2013. Befejezés 21.8.2018

5) További információk a részekről

Rész száma: 5
Elnevezés: Éven túli futamidejű kölcsönszerződés
1) Rövid meghatározás

5. rész tekintetében: 5 000 000 000 HUF, azaz Ötmilliárd forint összegű éven túli kölcsön nyújtása.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
66113000

3) Mennyiség
A magyar hallgatói hitelrendszer forrásainak biztosítása, a diákhitelezési rendszer finanszírozásából,
működtetéséből eredő fizetési kötelezettségek teljesítése céljából éven túli kölcsön nyújtása kölcsönszerződés
keretében az alábbi mennyiségben:
5. rész tekintetében: 5 000 000 000 HUF, azaz Ötmilliárd forint.
A kölcsön futamideje: a szerződés mindkét fél (nyertes Ajánlattevő és Ajánlatkérő) általi aláírásának napjától
számított 5 év, mely határidőbe beleszámít a kezdőnap.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Kezdés 22.8.2013. Befejezés 21.8.2018

5) További információk a részekről

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: az aktuálisan lehívásra kerülő hitel összegének 0,005 %-a. 
Meghiúsulási kötbér: az aktuálisan lehívásra kerülő hitel összegének 0,01 %-a.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 130. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az Art. 36/A. §-ában
foglaltakra is figyelemmel teljesíti. A törlesztés és a kamatfizetés elszámolása HUF alapú.
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Az ügyleti kamat a futamidő alatt minden naptári negyedév utolsó hónapjának 15. napján, azaz március
15., június 15., szeptember 15., december 15. napján esedékes. Amennyiben bármely, az előbbiek szerint
megállapított kamatfizetési nap nem munkanap, akkor a kamatfizetési nap a következő munkanap. Ha
az Ajánlatkérő lejárat előtt fizeti vissza a kölcsönt, akkor a kamat a kölcsön visszafizetésének - teljes
előtörlesztésének - napján esedékes.
Ajánlatkérő az igénybevett kölcsönök összegét legkésőbb a lejáratkor egy összegben köteles visszafizetni.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (1)-(2) bekezdésére tekintettel nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k)nek
gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdése a)-k), vagy a Kbt. 57. § (1) bekezdése a)-f) pontjainak
hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésének hatálya alá
tartozik.
Az igazolás módja:
Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-6. §-ai
szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése és a 310/2011. Korm. rendelet 10. §-a szerint kell igazolnia a
kizáró okok hiányát az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1 Az 1.-5. részek
tekintetében: Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján csatolnia
kell saját vagy jogelődje, az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti
évre vonatkozó, számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának mérlegét és eredménykimutatását, ha a
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét; könyvvizsgálói záradékkal, de kiegészítő mellékletek
nélkül. Amennyiben az ajánlatkérő által kért mérleg és eredménykimutatás a céginformációs szolgálat
honlapján megismerhető annak adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható mérleg és eredménykimuatatás a könyvvizsgálói záradékkal történő csatolása az ajánlatban nem
szükséges. Ha az ajánlattevő a kért mérleggel és eredménykimutatással azért nem rendelkezik az ajánlatkérő
által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát
a közbeszerzés tárgyából (azaz éven túli futamidejű kölcsön nyújtásából) származó árbevételről szóló
nyilatkozattal jogosult igazolni. [310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (2) bek.]
P/2. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell
az előző 3 évi (2010, 2011, 2012) a közbeszerzés tárgyából, azaz éven túli futamidejű kölcsön nyújtásából
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről (azaz kapott kamatok és kamatjellegű
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bevételek, kapott jutalék- és díjbevételek) szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás
feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évében összesen a mérlegfőösszege nem éri el:
— 1. rész: 5 000 000 000 HUF-ot,
— 2. rész: 5 000 000 000 HUF-ot,
— 3. rész: 10. 000 000 000 HUF-ot,
— 4. rész: 10. 000 000 000 HUF-ot,
— 5. rész: 10. 000 000 000 HUF-ot.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése esetén alkalmatlan a később létrejött ajánlattevő, ha
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (azaz éven túli futamidejű kölcsön nyújtásából) származó -
általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el az alábbi összegeket:
— 1. rész: 500 000 000 HUF,
— 2. rész: 500 000 000 HUF,
— 3. rész: 1 000 000 000 HUF,
— 4. rész: 1 000 000 000 HUF,
— 5. rész: 1 000 000 000 HUF.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a 2010., 2011., 2012. évekből a közbeszerzés tárgyából, azaz
éven túli futamidejű kölcsön nyújtásából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele (azaz
kapott kamatok és kamatjellegű bevételek, kapott jutalék- és díjbevételek) nem éri el az alábbi összeget:
— 1. rész: 500 000 000 HUF,
— 2. rész: 500 000 000 HUF,
— 3. rész: 1 000 000 000 HUF,
— 4. rész: 1 000 000 000 HUF,
— 5. rész: 1 000 000 000 HUF.
Több, vagy valamennyi részre történő ajánlat esetében a részek fenti összegei nem adódnak össze, hanem a
részek közül, amelyekre az ajánlatot teszik, a legmagasabb összegű árbevételnek kell megfelelni.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (3) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az
ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával,
azaz éven túli futamidejű kölcsön nyújtására vonatkozó szolgáltatásainak igazolását a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. r. 16. § (1)-(2) bekezdése szerint, forinttól eltérő devizában nyújtott hitel esetén a szerződéskötés napján
érvényes MNB árfolyamon számított érték megjelölésével. A referencia igazolásnak/nyilatkozatnak kifejezetten
tartalmaznia kell, hogy kivel, melyik év/hó/nap, milyen összegű éven túli futamidejű kölcsönszerződést
(hitelszerződést) kötött, a kölcsönszerződés (hitelszerződés) melyik év/hó/nap zárult le (fejeződött be), a
teljesítés szerződésszerű volt-e, valamint a referenciát adó személy nevének és telefonos elérhetőségének
megadásával akként, hogy tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez, a
minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé
számított 36 hónapban teljesített (befejezett), szerződésszerű, összesen legalább az alábbi referenciával:
— 1. rész: legalább 1 darab 2 500 000 000 HUF (forinttól eltérő devizában nyújtott hitel esetén a
szerződéskötés napján érvényes MNB árfolyamon számított érték) összegű éven túli futamidejű
kölcsönszerződési (hitelszerződési) referenciával.
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— 2. rész: legalább 1 darab 2 500 000 000 HUF (forinttól eltérő devizában nyújtott hitel esetén a
szerződéskötés napján érvényes MNB árfolyamon számított érték) összegű éven túli futamidejű
kölcsönszerződési (hitelszerződési) referenciával.
— 3. rész: legalább 1 darab 5 000 000 000 HUF (forinttól eltérő devizában nyújtott hitel esetén a
szerződéskötés napján érvényes MNB árfolyamon számított érték) összegű éven túli futamidejű
kölcsönszerződési (hitelszerződési) referenciával.
— 4. rész: legalább 1 darab 5 000 000 000 HUF (forinttól eltérő devizában nyújtott hitel esetén a
szerződéskötés napján érvényes MNB árfolyamon számított érték) összegű éven túli futamidejű
kölcsönszerződési (hitelszerződési) referenciával.
— 5. rész: legalább 1 darab 5 000 000 000 HUF (forinttól eltérő devizában nyújtott hitel esetén a
szerződéskötés napján érvényes MNB árfolyamon számított érték) összegű éven túli futamidejű
kölcsönszerződési (hitelszerződési) referenciával.
Ajánlatkérő elfogadja a fentieknek megfelelő, osztható szolgáltatásra vonatkozó referenciát, amelyet az ajánlati
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban teljesített (fejezett be), és az adott részre
vonatkozó összegre szerződésszerű volt a teljesítés.
Több, vagy valamennyi részre történő ajánlat esetében a részek fenti összegei nem adódnak össze, hanem a
részek közül, amelyekre az ajánlatot teszik, a legmagasabb összegű összegnek kell megfelelni.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: igen
A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 1996. évi CXII. törvény.

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és
képzettségét: nem

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
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A dokumentáció beszerzésének határideje: 8.7.2013 - 11:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
8.7.2013 - 11:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 8.7.2013 - 11:00
Hely:
Diákhitel Központ Zrt., 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. szám, I. emelet 131. szoba.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján meghatározott
személyek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3) További információk
1.) Mindegyik rész tekintetében: Ajánlatkérő a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló, érvényes Ajánlatot
tett Ajánlattevőt hirdeti ki nyertes Ajánlattevőnek.
Ajánlatkérő (Adós) a kölcsöntőke mindenkor igénybe vett összege után a lehívást követően a folyósítás
időpontjától a törlesztés időpontjáig változó kamatot köteles fizetni, melynek éves mértéke százalékban a 3
hónapos BUBOR referencia kamatláb + a megajánlott kamatfelár/év (bp p.a.).
Ajánlattevők rendelkezésre tartási jutalékot, vagy egyéb jogcímen más díjat, jutalékot, költséget nem
számolhatnak fel.
Kamatláb: A kamatfelár az 3 hónapos BUBOR referencia kamatlábbal együtt alkotja az ügyleti kamatláb
százalékos mértékét, amely az igénybe vett kölcsönösszegre számítható fel az igénybevétel időszakára.
(További részletek a Dokumentációban.) A Kamatfelárat az ajánlatban éves bázispontban (bp p.a.) szükséges
megadni.
2.) Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét és a felvilágosítás kérést.
3.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: Az eljárásban való részvétel
és az érvényes ajánlattétel feltétele az ingyenes Dokumentáció Ajánlatkérő honlapjáról történő letöltése.
A dokumentációt az Ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton
közzéteszi az ajánlatkérő honlapjának http://www.diakhitel.hu/index.php/hu/kozzetetelek/kozbeszerzesi-
eljarasban-megjelent-hirdetmenyek elérési útvonalán: ÉVEN TÚLI KÖLCSÖN_5_RÉSZ_AJÁNLATI
DOKUMENTÁCIÓ_2013_2018 cím alatt.
Ajánlatkérő a Kbt. 49.§ (6) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattétel érdekében a dokumentációt
ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a honlapról le kell
töltenie és ennek megtörténtéről az ajánlatban nyilatkozni kell.

http://www.diakhitel.hu/index.php/hu/kozzetetelek/kozbeszerzesi-eljarasban-megjelent-hirdetmenyek
http://www.diakhitel.hu/index.php/hu/kozzetetelek/kozbeszerzesi-eljarasban-megjelent-hirdetmenyek
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4.) Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét
képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
5.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás nyelve a magyar.
Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és
kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok
alkalmasak. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került
kiállításra, úgy annak a Kbt. 36. § (3) bekezdés alapján az ajánlattevő általi felelős fordítását be kell nyújtani.
6.) Ajánlatkérő rögzíti, hogy ha több ajánlatnak azonos a Kbt. 72. § (3) bekezdés a) pontja szerinti
ellenszolgáltatása, úgy az eljárás nyertesét a Kbt. 72. § (4) bekezdés alapján határozza meg.
7.) Az ajánlatokat írásban és zártan, 3 pld-ban (1 eredeti, 2 másolat, megjelölve, hogy melyik példány az
eredeti) kell beadni, közvetlenül vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig.
8.) A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
9.) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 7. §-a alapján a folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
10.) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciumi szerződés), mely tartalmazza a közös ajánlattevők
között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a
konzorciumot az eljárás során képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet.
A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt
valamennyi kötelezettség teljesítéséért készfizető kezesként egyetemleges felelősséget vállalnak.
11.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 55. § (5) bekezdésére; az 55. §
(6) bekezdés a)-b) pontjára, valamint a 60. § (3) és (5) bekezdésére vonatkozóan.
12.) A Kbt. 36. § (5) bekezdése alapján az ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar
nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen jogosult,
ilyennek minősülnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
törvény szerinti nyilvántartások is.
13.) Az ajánlatban lévő, minden - a jelentkező vagy alvállalkozó, vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél
erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos
felhatalmazást kaptak.. Az ajánlathoz csatolandók az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya vagy a jogi
képviselő által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintája.
14.) Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakat.
15.) Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni és erről Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.
16.) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerint.
17.) Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania (Kbt. 60. § (1) bekezdés).
18.) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a későbbiekben szükség esetén élni kíván a Kbt. 94. § (3)
bekezdésének b) pontja szerinti törvényi lehetőséggel.
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19.) Az ajánlatok benyújtására vonatkozó további követelmények:
— Az ajánlatot tollal vagy géppel kell kitölteni.
— Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy
hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni,
úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
— Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy
számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és
hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
— Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - a jelentkezés beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. § szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
24.5.2013

mailto:dontobizottsag@kt.hu
www.kozbeszerzes.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu
www.kozbeszerzes.hu

