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7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez  
 
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 
 

1. Az ajánlatkérı neve és címe: Diákhitel Központ Zrt. székhelye (1027 Budapest, Csalogány 
u. 9-11. 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
„ A diákhitelezési rendszer finanszírozási biztonságának javításához, 14.8.2009.-tıl 
13.8.2010.-ig 3 000 000 000 HUF, azaz hárommilliárd forint összegő, újrafeltöltıdı jellegő 
(revolving), készenléti (stand-by) hitel nyújtása, állami készfizetı kezességvállalással.” 
3. A választott eljárás fajtája: közösségi rezsimben indított, nyílt eljárás 
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: nem 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) 
pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti 
indokolás: Az eljárás a Kbt. 92.§ b) pontja alapján eredménytelen, azaz kizárólag 
érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be.  
c)∗ Az eredménytelen eljárást követıen indul-e új eljárás: igen 

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetıség esetén részenként): kettı darab 
ajánlat 
6. a) Az érvényes ajánlatot tevık neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az 
összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti 
tartalmi eleme, illetıleg elemei (részajánlattételi lehetıség esetén részenként): -  

b)**  Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következı táblázatba foglalva 
(részajánlattételi lehetıség esetén részenként):- 

     Az ajánlattevı neve: Az ajánlattevı neve: Az ajánlattevı neve: 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

                 

 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

             

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
 
   
(A táblázatnak az ajánlattevık nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi 
elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

c)** Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása: - 
d)** Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 

(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadta az ajánlatok részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:- 
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7. Az érvénytelen ajánlatot tevık neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
 
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., címe: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. 
1. 
Ajánlattevı az ajánlati felhívás III.2.1) pontjában és a Dokumentáció I. 4) pontjában 
foglaltaknak nem tett eleget, azaz hiánypótlási felhívást követıen sem csatolta az ajánlati 
felhívás feladásának napjától számított 30 napnál nem régebbi eredeti, vagy hiteles másolatú 
nyilatkozatot a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében és a 61.§ (1) bekezdésében foglaltak fenn nem 
állásáról. Minderre figyelemmel ajánlattevı ajánlata a Kbt. 88.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 
érvénytelen. 
2.  
Ajánlattevı az ajánlati felhívás VI.3. 14) pontjában foglaltaknak nem tett eleget, kifejezett 
nyilatkozatában nem fogadta el az Ajánlattételi Dokumentáció szerzıdés-tervezetének 
ajánlatkérı által elıírt 4. és 13. pontjában foglalt feltételeit, ezért ajánlata a Kbt. 88.§ (1) 
bekezdés f) pontja alapján érvénytelen.  
 
Erste Bank Hungary Nyrt., címe: 1138 Budapest, Népfürdı 24-26. 
1. 
Ajánlattevı az ajánlati felhívás III.2.2) pontjában és a Dokumentáció I. 5) pontjában 
foglaltaknak nem tett eleget, hiánypótlási felhívást követıen sem csatolta a pénzügyi, 
gazdasági alkalmassági minimumkövetelmények igazolására elıírt dokumentumokat 
(beszámolók), ezért ajánlata a Kbt. 88.§ (1) bekezdés e) és f) pontja alapján érvénytelen. 
2. 
Ajánlattevı az ajánlati felhívás VI.3) 5. pontjában foglaltaknak hiánypótlási felhívást 
követıen sem tett eleget, a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-c) pontjaira a nyilatkozatot nem tette 
meg, erre figyelemmel ajánlata a Kbt. 88.§ (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen.  
8.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevı neve, címe, az ellenszolgáltatás összege 
és ajánlata kiválasztásának indokai:- 

b)* A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:- 
9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt 
benyújtotta-e?- 
 b)* A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı a kizáró okok igazolására 
szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e?- 
10.* A szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, 
amelyben az alvállalkozó/k közremőködik/közremőködnek:- 
 a) A nyertes ajánlattevı ajánlatában:- 
 b) * A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatában:- 
11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevı a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meg nem haladó mértékben szerzıdést köthet:- 
 a) A nyertes ajánlattevı ajánlatában: 
 b) * A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatában:- 
12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: - 
13. a) A szerzıdéskötési tilalmi idıszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdınapja:- 
      b) A szerzıdéskötési tilalmi idıszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja:- 
14.* Egyéb információk:- 
15.* Hivatkozás az elızetes összesített tájékoztatóra, illetıleg az idıszakos elızetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja:- 
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16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetıleg meghirdetı hirdetményre és 
közzétételének/megküldésének napja: TED 2009/S 113-163312 számon megjelent felhívás, 
12.6.2009. a hirdetmény megküldésének napja. 
17. Az eredményhirdetés idıpontja: 2009. augusztus 06. 15:00 óra. 
18. Az összegezés elkészítésének idıpontja: 2009. augusztus 05.  
19.* Az összegezés javításának indoka:- 
 
  

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérı az összességében legelınyösebb ajánlat 
elbírálási szempontot alkalmazta. 
 
 


