
  

 
 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 

TÁJÉKOZTATÓ  
AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉR ŐL   

  
  
  
  
  

I.  SZAKASZ:  AJÁNLATKÉR Ő 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT (OK) 

Hivatalos név: 
Diákhitel Központ Zrt.  

Postai cím: 
Csalogány u. 9-11.  

Város/Község  
Budapest  

Postai irányítószám: 
1027  

Ország: 
HU  

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 
Diákhitel Központ Zrt., Mészáros Ildikó beszerzési és létesítmény-
gazdálkodási osztályvezető  

Telefon: 
+36 
12249646  

E-mail:  
meszaros.ildiko@diakhitel.hu  

Fax: 
+36 
12249673  

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL):  
A felhasználói oldal címe (URL):  

  

I.2.) AZ AJÁNLATKÉR Ő TÍPUSA 

Központi szintű [x]  Közszolgáltató [ ]  

Regionális/helyi szintű [ ]  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) 
pont] [ ]  

Közjogi szervezet [ ]  Egyéb [ ]  

  



I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG  

I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉR ŐK  

[ ] Általános közszolgáltatások  [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

[ ] Honvédelem [ ] Szociális védelem 

[ ] Közrend és biztonság  [ ] Szabadidő, kultúra és vallás 

[ ] Környezetvédelem  [ ] Oktatás 

[ ] Gazdasági és pénzügyek [x] Egyéb (nevezze meg): Egyéb hitelnyújtás  

[ ] Egészségügy   

  
  
I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉR ŐK  

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása 
és elosztása  

[ ] Vasúti szolgáltatások 

[ ] Villamos energia [ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és 
autóbusz szolgáltatások  

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és 
kitermelése 

[ ] Kikötői tevékenységek 

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag 
feltárása és kitermelése 

[ ] Repülőtéri tevékenységek 

[ ] Víz [ ] Egyéb (nevezze meg):  

[ ] Postai szolgáltatások    

  
  
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében 
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [x] nem  
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. 

mellékletben adhat meg.) 
  

II. SZAKASZ: A SZERZ ŐDÉS TÁRGYA 

II.1) M EGHATÁROZÁS   

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:  

A Diákhitel Központ Zrt. részére a Diákhitel 2-re vonatkozó aktuáriusi modell kidolgozása.  

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás 



megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)  

[ ] Építési beruházás  [ ] Árubeszerzés  [x] Szolgáltatás 
megrendelés  

[ ] Kivitelezés 

[ ] Tervezés és kivitelezés 

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, 
módon, az ajánlatkérő által 
meghatározott követelményeknek 
megfelelően 

[ ] Adásvétel 

[ ] Lízing 

[ ] Bérlet 

[ ] Részletvétel 

[ ] Ezek 
kombinációja 

Szolgáltatási kategória száma 
6  
(az 1–27. szolgáltatási 
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 
4. mellékletében) 
  

  

[ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió  

A teljesítés helye: 

Diákhitel Központ Zrt. 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.  

NUTS-kód: HU101  

II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó 
információk 

[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul 

II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége: 

Tárgya: 
A Diákhitel Központ Zrt. részére a Diákhitel 2-re vonatkozó aktuáriusi modell kidolgozása 
vállalkozási szerződés keretében.  
Mennyisége: 
A Diákhitel Központ tevékenységét jelenleg a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel 
Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Kormányrendelet szabályozza, melynek helyébe 2012. 
augusztus 1-től a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I.20.) Kormányrendelet lép. Az 
új jogszabály a korábbi diákhitelezési konstrukció mellett - az eddigitől részben eltérő 
felhasználású – új hiteltermék nyújtásáról rendelkezik (a továbbiakban: Diákhitel 2). A 
jogszabályváltozásra és a hitelrendszer változására tekintettel a Diákhitel 2-re vonatkozóan 
aktuáriusi modell kidolgozása szükséges. 
A nyertes ajánlattevő feladata:  
A Diákhitel Központ Zrt. által 2012 szeptemberétől elindítani tervezett Diákhitel 2 
rendszerhez aktuáriusi modell készítése, a kockázati prémiumnak, mint a diákhitel 
kamatelemének aktuáriusi felülvizsgálata, valamint a kihelyezett diákhitelek után képezett 
kockázati céltartalék és értékvesztés adott évben elvárható mértékének meghatározása a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek, a 2012. augusztus 1-től hatályba lépő a 
hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I.20.) Kormányrendeletnek és az IFRS 
követelményeknek megfelelően, vállalkozási szerződés keretében. 
A Diákhitel Központ Zrt. részére: 
a. aktuáriusi modell kidolgozása a Diákhitel 2 termék ügyfélkörére, mint elkülönült 



kockázatközösségre, amely modell alkalmas IFRS szerinti beszámoló készítéséhez 
szükséges aktuáriusi számítások elvégzésére legkésőbb 2012. július 31-ig, 
b. a fenti aktuáriusi modell aktualizálása 2012. december 31-ig az IFRS beszámolóhoz 
szükséges számítások tekintetében, ezen belül: 
1.) Pénzügyi és biztosítási kockázati portfoliók (továbbiakban pool-ok) kialakítása 
2.) Pénzügyi és biztosítási kockázati prémiumok becslése 
3.) Modellek teljesítményének és stabilitásának monitorozása  
4.) A modellek Megbízó írásbeli igénye szerinti visszamérése, felülvizsgálata, 
aktualizálása. 
c. a Diákhitel 2 termékhez kapcsolódó kockázati prémium mértékének és a törlesztési 
hányadoknak megállapítása elsőként a 2012. április 30-ig ismert állapotra vonatkozóan 
2012. augusztus 31-ig,  
d. IFRS alapú értékvesztés megállapítása a Diákhitel 2 termékre vonatkozóan 2012. 
december 31-i állapotra vonatkozóan 2013. január 31-ig;  
e. a Diákhitel 2 termék kockázati céltartalék szintjének a meghatározása 2012. december 
31-i állapotra vonatkozóan 2013. január 31-ig, valamint 
f. a Diákhitel 2 termék biztosítástechnikai tartalékának megállapítása a 2012. december 31-i 
állapotra vonatkozóan 2013. január 31-ig, 
g. a szerződés időtartama alatt 90/-50% szakértői óra mennyiségben megrendelői igény 
szerinti elemzések a diákhitel-rendszert érintő változások kockázati hatásának bemutatására 
. 
vonatkozóan. 
Ajánlatkérő az a., b., d., e., f. pontokban megjelölt feladatokhoz szükséges adatokat 
legkésőbb 15 munkanappal az adott feladat teljesítésének határidejét megelőzően 
szolgáltatja Ajánlattevő részére. 
Az Ajánlatkérőt terhelő adatszolgáltatási határidő a kockázati prémium számítása feladat, 
azaz a c. pont szerinti feladat esetén 20 munkanap. 
A g. pont szerinti feladatok esetén az adatszolgáltatási határidő az egyes feladatok 
teljesítésének határidejével egyidejűleg, azokhoz igazodóan egyedileg kerül megállapításra. 
A nyertes Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő a szerződéskötést követően elektronikus 
formátumban adja át a modell alapjául szolgáló adatokat. Az adatok lekérdezését 
Ajánlatkérő végzi MsSQL adatbázisából, és Ajánlattevőnek kell biztosítani az adatok innen 
történő fogadását MsSQL adatkapcsolattal vagy standard csv, vagy txt fájlformátumban. A 
nyertes Ajánlattevő részére az Ajánlattételi dokumentációban definiált adat csoportok 
kerülnek legyűjtésre, historikusan 2007. évig visszamenőleg, illetve igény és rendelkezésre 
állás szerint a DK működésének kezdetéig.  
Az alábbi felsorolásban található hozzávetőleges adatmennyiségek egyrészt a modell 
elkészítéséhez átadott adatokat jelzik, másrészt pedig a rendszeres modell 
aktualizálásokhoz, futtatásokhoz tartozó adatok mennyiségére vonatkoznak, mely azonban 
az Ajánlatkérő ügyfélszámának alakulásával változhat: 
Modell elkészítéséhez felhasználható adatok (jelenleg csak Diákhitel 1): 
• Ügyfélleíró – statikus – adatok: anonimizált, egyedi kulccsal ellátott adatok 2007. 
december 31-től évente mintegy 250 000 - 320 000 ezer egyedi ügyfél, 22 adatmezővel; 
• Hitelfelvételi és törlesztési adatok: a tábla várható mérete az előbbinek évente a 12-
szerese kb. 20 adatmező 
A rendszeres modell aktualizálásokhoz, futtatásokhoz szükséges adatok (Diákhitel 2): 
• Ügyfélleíró – statikus – adatok: anonimizált, egyedi kulccsal ellátott, induláskor mintegy 
50 ezer egyedi ügyfél, 22 adatmezővel, évente maximum 50 ezer új ügyfél; 
• Hitelfelvételi és törlesztési adatok: a tábla várható mérete az előbbinek évente a 12-
szerese kb. 20 adatmező 



A fenti adatkörökön túl az Ajánlattevő egyedi lekérdezésekre is igényt tarthat, melyet az 
igény részletes specifikálását követően Ajánlatkérő kérdez le saját adatbázisából és a fenti 
módon adja át Ajánlattevő részére. 
Az adatok mennyiségére való tekintettel az Ajánlattevőnek olyan megoldást kell 
bemutatnia, ami képes a fentiek szerinti méretű adatállománnyal való hatékony elemzői 
munka biztosítására. 
További részletes feladatleírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza  

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

  Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 66171000-9    
 

II.2) A  SZERZŐDÉS(EK) VÉGLEGES ÖSSZÉRTÉKE  

II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke  
(Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az 
összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az 
egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a 
IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)  

Áfa 
nélkül 

Áfával Áfa 
(%) 

Érték: 9.440.000 Pénznem: HUF  [x]  [ ]  ,  

II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása: 

II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása: 

  

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS  

III.1) A Z ELJÁRÁS FAJTÁJA  

III.1.1) Az eljárás fajtája   

Klasszikus ajánlatkérők Közszolgáltató ajánlatkérők 

[ ] A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon 
kialakított eljárás 

[ ] A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon 
kialakított eljárás 

A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. 
Második Részében meghatározott szabályok 
alapján lefolytatott eljárás az alábbiak 
szerint: 

A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. 
Második Részében meghatározott szabályok 
alapján lefolytatott eljárás az alábbiak 
szerint: 

[x] Nyílt 

[ ] Meghívásos 

[ ] Gyorsított meghívásos 

[ ] Versenypárbeszéd  

[ ] Nyílt 

[ ] Meghívásos 

[ ] Előminősítési hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos 



[ ] Hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

[ ] Gyorsított tárgyalásos  

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében nyílt  

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében meghívásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

[ ] Előminősítési hirdetménnyel 
meghirdetett tárgyalásos 

[ ] Hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében nyílt  

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében meghívásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás 
alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :  

  

III.2)  ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

[ ] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  

VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban) 

[x] Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján 

  Részszempont Súlyszám

1.
részszempont: a felhívás II.2.1) a.-f. pontjaiban foglalt feladatok ellátásának 
nettó ajánlati ára (Ft, minél alacsonyabb) 

80 

2.
részszempont: a felhívás II.2.1) g. pontjában foglalt 90/- 50% szakértői óra 
mennyiségben megrendelői igény szerinti elemzések (minél alacsonyabb) 
nettó díja (nettó Ft/szakértői óra) 

20 

3.
a felhívás II.2.1) a.-f. pontjaiban foglalt feladatok késedelmes teljesítésére 
vonatkozó napi késedelmi kötbér összege (Ft/nap, minimum: 50.000,-
Ft/nap; figyelemmel a felhívás V.3.3.2) pontjában foglaltakra) 

5 

 

VAGY 

[ ] Egyéb:  

III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

Elektronikus árlejtést alkalmaztak [ ] igen [x] nem  

  

 

 



III.3) A DMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK   

III.3.1) Az ajánlatkér ő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)  

III.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben [ ] 
igen [x] nem  

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)  

[ ] Előzetes tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -  

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  

[ ] Ajánlati/részvételi felhívás [ ] Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített 
hirdetmény 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -  

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  

[ ] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -  

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -  

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  

III.3.3) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben 
[x] igen [ ] nem  

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) 

[ ] Előzetes tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  

[x] Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás [ ] Dinamikus beszerzési rendszerben 
használt egyszerűsített hirdetmény 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 6483 / 2012 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2012/04/27 (év/hó/nap)  

[ ] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  

  

IV. SZAKASZ  : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE   



A SZERZŐDÉS SZÁMA: 1 RÉSZ SZÁMA: 1 ELNEVEZÉS : VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  

IV.1)  Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) 
eredményes volt: 
[x] igen [ ] nem  
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) 
eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka: 
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk 
A beérkezett ajánlatok száma: 1  
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: -  
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2012/06/01 (év/hó/nap) 

IV.5) A  NYERTES AJÁNLATTEV Ő NEVE ÉS CÍME  

  

Hivatalos név: 
Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt.  

Postai cím: 
Dózsa György út 84/C  

Város/Község  
Budapest  

Postai irányítószám: 
1068  

Ország: 
HU  

E-mail:  Telefon: 

Internetcím (URL):   Fax: 
 

IV.6) A  SZERZŐDÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  (csak számokkal)  

  Áfa 
nélkül 

Áfával Áfa (%) 

A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott 
esetben)  

Érték: 10.680.000 Pénznem: HUF  

[x]  [ ]  ,  

A szerződés végleges összértéke  

Érték: 9.440.000 Pénznem: HUF  

és 

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlat /és a legmagasabb ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlat: Pénznem:  

[x]  

[ ]  

[ ]  

[ ]  
,  
,  

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg) 
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:  
A szerződés határozatlan időtartamra szól [ ] igen [x] nem  

IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk 

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: [ ] igen [x] nem  

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve 



harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét): 

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:  Arány (rész): , (%) Nem 
ismert [ ]  

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)  

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 
szóló törvény szerinti minősítése 

[ ] mikro vállalkozás  [ ] kisvállalkozás  [ ] középvállalkozás  [x] egyéb  

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint 
az ellenszolgáltatás összege (adott esetben) 

Név: 

Cím: 

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal): 

  Áfa nélkül Áfával Áfa 
(%) 

Érték: Pénznem:  [ ]  [ ]  ,  

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben) 

Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. (név) 1068 Budapest, Dózsa György út 
84/C (cím)  

Magyarország (székhely szerinti ország)  

----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több 
használandó)----------------------------------- 

IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett 
[ ] igen [x] nem  

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan 
alacsony volt 

[ ] igen [x] nem  
 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT Ő INFORMÁCIÓK   

V.1) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK   

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 
kapcsolatos 

[ ] igen [x] nem  



(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:  

V.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  (adott esetben)  

V.2.1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárást megindító 
felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság 
tájékoztatásának napja:  

Dátum: (év/hó/nap) 

V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott 
esetben) 

Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra: 

[ ] szerződéses feltételként 

[ ] bírálati részszempontként/alszempontként 

[ ] a műszaki leírás részeként 

[ ] az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának 
előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén) 

[ ] az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való 
megfelelés igazolásával 

V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben) 

Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra: 

[ ] szerződéses feltételként 

[ ] bírálati részszempontként/alszempontként 

[ ] a műszaki leírás részeként 

[ ] alkalmassági feltételként 

[ ] védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján  

V.2.4) Egyéb információk: 

V.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK ID ŐPONTJA: 2012/06/15 (év/hó/nap) 
  

A. MELLÉKLET   

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község  Postai irányítószám: Ország: 

--------------- (Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható) ------------- 

 


