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AJÁNLATI FELHÍVÁS 

I.  SZAKASZ:  AJÁNLATKÉR İ 

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 
Létesítménygazdálkodási Osztályvezetı I. emelet 127. szoba  

Telefon: 
+36/1-224-
96-46  

E-mail:  
meszaros.ildiko@diakhitel.hu  

Fax: 
+36/1-224-
96-73  

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérı általános címe (URL): 
www.diakhitel.hu 
A felhasználói oldal címe (URL): 

  
További információk a következı címen szerezhetık be:  
  [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[ ] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési 
rendszerre vonatkozók is) a következı címen szerezhetık be:  
  [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[ ] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következı címre kell benyújtani: 
  [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[ ] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 
  

I.2) AZ AJÁNLATKÉR İ TÍPUSA ÉS Fİ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI  
  



[ ] Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi 
hatóság, valamint regionális és helyi szerveik 

[ ] Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal 
[ ] Regionális vagy helyi hatóság 
[ ] Regionális vagy helyi iroda/hivatal 
[ ] Közjogi szervezet 
[ ] Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi 

szervezet 
[x] Egyéb (nevezze meg): jogi személyiséggel 
rendelkezı gazdasági társaság  

[ ] Általános közszolgáltatások 
[ ] Védelem 
[ ] Közrend és biztonság 
[ ] Környezetvédelem 
[ ] Gazdasági és pénzügyek 
[ ] Egészségügy 
[ ] Lakásszolgáltatás és 

közösségi rekreáció 
[ ] Szociális védelem 
[ ] Szabadidı, kultúra és vallás 
[ ] Oktatás 
[x] Egyéb (nevezze meg): Egyéb 
hitelnyújtás  

Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem 
[x]   

II. SZAKASZ: A SZERZ İDÉS TÁRGYA  

II.1)  MEGHATÁROZÁS   
      

II.1.1 ) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés  

Szállítási szerzıdés - melegétel utalvány beszerzés (2011-2012)  

II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye  
( Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább 
megfelel a szerzıdés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)  

a) Építési beruházás [ ]  b) Árubeszerzés [x]  c) Szolgáltatásmegrendelés 
[ ]  

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az 
ajánlatkérı által 
meghatározott 
követelményeknek 
megfelelıen 

[ ]  

[ ]  

[ ]  
  

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek 
kombinációja/Egyéb 

[x]  

[ ]  

[ ]  

[ ]  

[ ]  

 

Szolgáltatási kategória  

(az 1–27. szolgáltatási 
kategóriákat lásd a 
2004/18/EK irányelv II. 
mellékletében) 

 

A teljesítés helye 

NUTS-kód  

A teljesítés helye  

1027 Budapest, 
Csalogány u. 9-11.  

NUTS-kód HU101  

A teljesítés helye  

NUTS-kód  

II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul  

Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]  

Keretmegállapodás megkötése [ ]  



II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)  

Keretmegállapodás több ajánlattevıvel [ ]  

A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek 
létszáma VAGY, adott esetben, maximális 
létszáma  

Keretmegállapodás egy ajánlattevıvel 
[ ]  

A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:  

Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás idıtartama meghaladja a négy évet:  

  
     

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes idıtartamára vonatkozó becsült 
összértéke (csak számokkal):  

Becsült érték ÁFA nélkül: Pénznem:  

VAGY: és között Pénznem:  

A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire 
lehetséges):  

II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya  

A Diákhitel Zrt.-nél dolgozó munkavállalók részére a munkáltató székhelye szerinti 
városban (Budapest) és megyében (Pest megye) található elfogadóhely szerinti, a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv (Szja tv. 69.§ (3) bekezdés, 71.§ (1) bekezdés 
b) pont) alapján természetbeni juttatásként meleg étkeztetésre vonatkozó utalvány 
biztosítása 2012. április 30. napjáig szállítási szerzıdés keretében.  

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

  Fı szószedet   Kiegészítı szószedet (adott esetben) 

Fı tárgy 22420000-0     
 

II.1.7) A szerzıdés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen 
[x] nem [ ]  

II.1.8) Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk 
megadásához a B. mellékletbıl szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre [ ]  egy vagy több részre [ ]  valamennyi részre [ ]  

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]  

  

II.  2) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  
 



II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)  

A Diákhitel Zrt.-nél dolgozó munkavállalók részére a munkáltató székhelye szerinti 
városban (Budapest) és megyében (Pest megye) található elfogadóhely szerinti, a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv (Szja tv. 69.§ (3) bekezdés, 71.§ (1) bekezdés 
b) pont) alapján természetbeni juttatásként meleg étkeztetésre vonatkozó (papír alapú) ún. 
melegétel utalvány biztosítása a szerzıdéskötést követıen 2012. április 30. napjáig 
szállítási szerzıdés keretében az alábbi a) és b) pont szerinti mennyiségben: 
a) melegétel utalvány 2011. december 31-ig: 20.000,- Ft/fı/hó értékben 105 fı, de 
maximum 115 fı részére;  
melegétel utalvány 2012. január 01-2012. április 30. között: 18.000,-Ft/fı/hó, de maximum 
24.000,-Ft /fı/hó értékben 105 fı, de maximum 115 fı részére. 
Címletek:  
- 20.000,- Ft-os melegétel utalvány (azaz egy tömb) tekintetében: 20 db 500-as, 20 db 300-
as, 20 db 200-as címlető melegétel utalvány. 
- 18.000,- Ft-os melegétel utalvány (azaz egy tömb) tekintetében: 20 db 500-as, 20 db 300-
as, 10 db 200-as címlető melegétel utalvány.  
Amennyiben 2012. január 01.-tıl 2012. április 30. napjáig a szállítandó érték a 18.000,-Ft 
összegtıl magasabb érték (de maximum a fentiek szerinti 24.000,-Ft érték), a címletek: a 
18.000,-Ft értékre a fentiek szerint címletek kiegészítve az értékkülönbségre a 18.000,-Ft 
értékre meghatározott fenti legmagasabb címletekbıl. 
A szerzıdés idıtartama alatt az a) pontban írtakra az ajánlatkérı háromszor küld négyhavi 
mennyiségre vonatkozó megrendeléseket és azt a megrendelést követı 5 munkanapon belül 
kell teljesíteni.  
b) Az a) pontban rögzítettektıl függetlenül egy alkalommal a szerzıdéskötést követıen 5 
munkanapon belül le kell szállítani 111 fı részére 3 hónapra vonatkozóan 2000,-Ft/hó, azaz 
3 X 2000,-Ft értékő melegétel utalványt egyenként (azaz 2000,-Ft-os tömbönként) 10 db 
200-as címletben.  

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem:  

VAGY: és között Pénznem:  

  
 

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:  

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:  
hónapokban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) 
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között  

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlıdı jellegő 
szerzıdések esetében kérjük feltüntetni a további szerzıdések tervezett idejét:  
hónapokban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) 

  

II.3)  A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS , A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE  
 

Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  

VAGY: kezdés 2011/05/13 (év/hó/nap)  



befejezés 2012/04/30 (év/hó/nap) 

  

  

III. SZAKASZ  : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓ K   

III.1)  A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓFELTÉTELEK   
 

III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)  

Ajánlatkérı késedelmi kötbért és meghiúsulási kötbért köt ki. A késedelmi kötbér mértéke 
az ajánlati dokumentációban foglaltak szerint az adott teljes megrendelésre vonatkozó 
bruttó ellenérték 1,5%-a. A meghiúsulási kötbér a dokumentáció szerzıdés-tervezetében 
foglaltak szerint, a teljes bruttó szállítási díj 15%-a.  

III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a 
vonatkozójogszabályirendelkezésekre  

A szerzıdést Ajánlatkérı saját forrásból biztosítja, a finanszírozás biztosítása rendelkezésre 
áll. Az ajánlattétel, a szerzıdés és a kifizetés pénzneme: HUF.  
Fizetési ütemezés: az ajánlati dokumentációban meghatározott feltételekre tekintettel 
benyújtott részszámlák, illetve végszámla alapján, a kifizetés a Kbt. 305.§ (3) és (5) 
bekezdésében foglaltak szerint történik. A kifizetések során alkalmazni kell az adózás 
rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-át is.  

  
 

III.1.3) A  közös ajánlatot tevı nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve 
jogi személy (adott esetben)  

Ajánlatkérı a közös ajánlatot tevı nyertesektıl nem követeli meg gazdasági társaság, 
illetve jogi személy létrehozását.  

III.1.4) Vonatkozónak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? igen [ ] 
nem [x]  
(adott esetben) 

Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása  

  

III.2) R ÉSZVÉTELI FELTÉTELEK   
   

III.2.1) Az ajánlattevı/a részvételre jelentkezı személyes helyzetére vonatkozó adatok 
(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre 
vonatkozó elıírásokat is  

Az elıírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Kizáró okok:  
 
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, akivel 



szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.  
 
2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, akivel 
szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.  
 
3. Az eljárásban nem lehet alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) 
pontjában foglalt kizáró ok fennáll.  
 
4. Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevı, ha az ajánlattevıvel, a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával vagy 
a számára erıforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt 
kizáró okok bármelyike fennáll.  
 
A megkövetelt igazolási mód:  
 
1. Ajánlattevınek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevı számára erıforrást nyújtó 
szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 63. § (2)-(9) bekezdés szerint kell igazolnia, hogy nem 
tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjaiban vagy a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) 
pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá. 
 
2. A Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevı 
köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerzıdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 
60. § (1) bekezdés a)-i) pontjaiban vagy a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt 
kizáró okok hatálya alá esı alvállalkozót.  

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság   

Az alkamasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

P/1. Ajánlattevınek és a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozónak a Kbt. 66. § (1) 
bekezdésének b) pontja alapján csatolnia 
kell saját vagy jogelıdje, az ajánlati 
felhívás feladásának napját megelızı 
kettı lezárt üzleti év számviteli 
jogszabályok szerinti beszámolóját, ha a 
letelepedése szerinti ország joga elıírja 
közzétételét.  
Amennyiben a letelepedése szerinti 
ország joga nem írja elı a beszámoló 
közzétételét, ajánlatkérı elfogadja az 
ajánlattevı, illetıleg a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó vagy a könyvelı 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  
(adott esetben):  

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevı, ha az 
ajánlattevı vagy a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozó mérleg szerinti 
eredménye az ajánlati felhívás feladásának 
napját megelızı kettı lezárt üzleti évbıl az 
egyikben vagy mindkettıben negatív volt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(könyvvizsgáló) által kiadott 
nyilatkozatot az ajánlati felhívás 
feladásának napját megelızı kettı lezárt 
üzleti év tekintetében a mérleg szerinti 
eredményrıl.  
 
P/2. Ajánlattevınek a Kbt. 66. § (1) 
bekezdésének c) pontja alapján csatolnia 
kell az elızı három évi, azaz 2008., 
2009., 2010. év teljes – általános 
forgalmi adó nélkül számított – 
árbevételérıl, illetıleg ugyanezen 
idıszakban a közbeszerzés tárgyából 
származó – általános forgalmi adó nélkül 
számított – árbevételérıl szóló 
nyilatkozatát, attól függıen, hogy az 
ajánlattevı mikor jött létre, illetve mikor 
kezdte meg tevékenységét, amennyiben 
ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
 
Ajánlattevınek és a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozónak a III.2.2. P/1., 
alkalmassági követelményeknek a Kbt. 
69. § (5) bekezdése alapján önállóan kell 
megfelelniük. A III.2.2. P/2. pontban 
elıírt alkalmassági követelményeknek 
ajánlattevı a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozóval, illetıleg a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát 
nem meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozóval együtt is 
megfelelhet a Kbt. 69. § (6) és (8) 
bekezdéseiben foglaltaknak megfelelıen. 
Ajánlattevı a III.2.2. pontban elıírt 
alkalmassági követelmények esetében a 
Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján más 
szervezet erıforrására is támaszkodhat a 
Kbt. 4. § 3/E. pontjában foglaltak szerint.  

 
 
 
 
 
P/2 Alkalmatlan az ajánlattevı, ha a teljes – 
általános forgalmi adó nélkül számított – nettó 
árbevétele az elızı három évbıl, azaz 2008., 
2009., 2010. évekbıl legalább kettı évben 
egyenként nem érte el az 40.000.000,- Ft-ot/év, 
vagy melegétel utalvány esetében az árbevétel 
az elızı három évbıl, azaz 2008., 2009., 2010. 
évekbıl legalább kettıben egyenként nem érte 
el a nettó 30.000.000,- Ft-ot/év.  

  
   

III.2.3) M őszaki, illetve szakmai alkalmasság   

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

M/1. A közbeszerzés a Kbt. 67. § (1) 
bekezdésének a) pontja alapján csatolnia 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  
(adott esetben): 

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevı, ha az 
ajánlati felhívás feladásának napját megelızı 



kell az ajánlati felhívás feladásának napját 
megelızı 36 hónapban szerzıdésszerően 
teljesített legjelentısebb, melegétel 
utalvány szállításra vonatkozó referenciáit, 
legalább a teljesítés ideje, a szerzıdést kötı 
másik fél megnevezése, a szállítás tárgya, 
az ellenszolgáltatás összege.) 
Ajánlattevınek az igazolás módjával 
kapcsolatban a Kbt. 68.§ (1) bekezdése 
szerint kell eljárni. 
 
 
 
M/2 Ajánlattevınek be kell mutatnia a 
beszerzendı melegétel utalvány 
mintapéldányát a Kbt. 67.§ (1) 
bekezdésének d) pontja szerint. 
 
 
A III.2.3. M/1., M/2/2. pontokban elıírt 
alkalmassági követelményeknek 
ajánlattevı a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozóval, illetıleg a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát nem 
meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozóval együtt is 
megfelelhet a Kbt. 69. § (6) és (8) 
bekezdéseiben foglaltaknak megfelelıen, 
továbbá a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján 
más szervezet erıforrására is támaszkodhat 
a Kbt. 4. § 3/E. pontjában foglaltak szerint.  

36 hónapban nem rendelkezik melegétel 
utalvány szállítás tekintetében legalább kettı 
olyan szerzıdésszerően teljesített 
referenciával, amely egyenként legalább nettó 
30.000.000,-Ft összegő.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M/2 Alkalmatlan az ajánlattevı, ha az 
ajánlatban bemutatott melegétel utalvány 
mintapéldánya nem rendelkezik hamisítás 
gátlóval és sorszámmal.  

III.2.4) Fenntartott szerzıdések (adott esetben) igen [ ] nem [x]  

A szerzıdés védett mőhelyek számára fenntartott [ ]  

A szerzıdés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik [ ]  

  

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZ İDÉSEKRE VONATKOZÓ 

KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK   
 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e 
kötve?  

igen [ ] nem [ ]  

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás:  

III.3.2)  A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen 



közremőködı személyek nevét és képzettségét? igen [ ] nem [ ]  

  

  

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA   
 

IV.1.1) Az eljárás fejtája  

Nyílt [x]  

Meghívásos [ ]  

Gyorsított meghívásos [ ]  

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:  

Tárgyalásos [ ]  

Megtörtént-e már a részvételre jelentkezık kiválasztása, megjelölése? igen [ ] nem [ ]  

Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezık nevét és címét a VI.3., További 
információk rovatban kell megadni  

Gyorsított tárgyalásos [ ]  

A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: 

Versenypárbeszéd [ ]  

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezık létszáma vagy 
keretszáma  
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)  

Létszám  
VAGY: minimum és, adott esetben, maximum  

A jelentkezık számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:  

IV.1.3) Az ajálattevık létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd 
során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)  

Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? igen [ ] nem [ ]  

  

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK   
    

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg)  



A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás [ ]  

VAGY 

Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x]  

[x] az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha 
súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetıség – csökkenı fontossági sorrendben kell megadni) 

[ ] a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve 
az ismertetıben meghatározott szempontok 

  Részszempont Súlyszám 

1. melegétel utalvány rendelkezésre bocsátásának nettó díja 60 

2. melegétel utalvány elfogadóhelyek száma Budapesten és Pest megyében 40 
 

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]  

Ha igen, további információk az elektronikus árverésrıl (ha szükséges) 

  

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK   
 

IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)  

IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] 
nem [x]  

Igen válasz esetén 

Elızetes összesített tájékoztató [ ]  

Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap) 

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]  

Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap)  

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ]  

Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap) 
  

 

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetık 
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei  

A dokumentáció beszerzésének határideje  
Dátum: 2011/04/26 (év/hó/nap) Idıpont: 11:00  



Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén, Ár (számokkal): Pénznem:  

A fizetés feltételei és módja: 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidı, illetve a részvételi határidı  
Dátum: 2011/04/26 (év/hó/nap) Idıpont: 11:00  

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezık részére (ha 
ismert)  
(m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )  
Dátum: (év/hó/nap) 

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 
benyújthatók  

HU  

Egyéb:  

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (nyílt eljárás esetén)  

-ig (év/hó/nap) 
VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: 120 (az ajánlattételi határidı lejártától számítva) 

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum: 2011/04/26 (év/hó/nap ) Idıpont: 11:00  

Hely (adott esetben): Diákhitel Központ Zrt., 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. szám, II. 
emelet 209. szoba  

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen [x] nem [ ]  

A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti személyek.  

  

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT İ INFORMÁCIÓK   
   

VI.1) A KÖZBESZERZÉS I SMÉTLİDİ JELLEGŐ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  

VI.2) A SZERZİDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS /VAGY 

PROGRAMMAL KAPCSOLATOS ?  
igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely 
egyéb használható hivatkozási alapot:  

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  (adott esetben)  

1) Ajánlatkérı rögzíti, hogy a jelen közbeszerzés a közbeszerzésrıl szóló 2003. évi 



CXXIX. törvény (Kbt.) egybeeszámításra vonatkozó szabálya miatt került uniós 
eljárásrendben történı lefolytatásra, egyébiránt a jelen beszerzésének becsült értéke nem éri 
el az uniós értékhatárt.  
 
2.) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az 
ajánlatok IV. 2.1 pontban rögzített részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során adható pontszám alsó és felsı határa:  
1-10  
Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a 
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja az 1-10 pont szerinti 
ponthatárok közötti pontszámot: 
Ajánlatkérı az 1. részszempont tekintetében a legkedvezıbb (a melegétel utalvány 
rendelkezésre bocsátásáért járó legalacsonyabb nettó díjat megajánló) ajánlatra a maximális 
10 pontot adja, a legkedvezıtlenebb (a rendelkezésre bocsátásért járó legmagasabb nettó 
díjat megajánló) ajánlatra adja az 1 pontot és a többi ajánlat a maximális és a minimális 
ajánlati értékek különbségéhez viszonyítva kapnak pontot. Ajánlatkérı az egyes 
pontszámokat arányosítással, 2 tizedesjegy pontossággal számítja, majd a súlyszámokkal 
megszorozza.  
Az 1. részszempont tekintetében az alkalmazott képlet:  
vizsgált ajánlat pontszáma=(vizsgált-legrosszabb)/(legjobb-legrosszabb) X 9 +1.  
A fenti képlet esetében legrosszabb a rendelkezésre bocsátásért járó legmagasabb nettó 
díjat megajánló ajánlat, legjobb a rendelkezésre bocsátásért járó legalacsonyabb nettó díjat 
megajánló ajánlat. Abban az esetben, ha a legrosszabb és a legjobb ajánlat azonos, azaz 
mindegyik ajánlati érték azonos (ugyanazokat a díjakat ajánlják meg), mindegyik ajánlat a 
maximális pontszámot (10,00 pontot, súlyszámmal szorozva 600,00 pontot) kapja.  
Ajánlatkérı kiköti, hogy a melegétel utalványok rendelkezésre bocsátásért járó nettó 
díjként a felhívás II.2.1) pontjában foglaltakra kell az árat megadni a Felolvasó lapon írtak 
szerint.  
A 2. részszempont tekintetében a legjobb (10 pont) az összességében a Budapesten és Pest 
megyében a legtöbb (darab) elfogadóhelyet megajánló ajánlattevı. Az elfogadóhelyek 
számára vonatkozó követelmény:  
Az elfogadóhelyek száma (2. részszempont) tekintetében elfogadóhelynek számít:  
- minden olyan budapesti és Pest megyei hely (üzlet), ahol az ajánlattevı által 
rendelkezésre bocsátott melegétel utalványt a munkavállaló (személyesen) be tudja váltani, 
valamint 
- az az internetes cím, amelyrıl az Ajánlatkérı székhelyére internetes úton rendelhetı 
melegétel.  
A fizikailag létezı, tehát személyesen beváltásra alkalmas helyek (üzletek) tekintetében fel 
kell tüntetni, hogy az Budapesten melyik kerületben található, és a pontos címet (utca, 
házszám, vagy egyéb beazonosítható adat). Egy budapesti kerületben akár több ilyen hely 
(üzlet) is lehet, ezek egyenként tekintendık elfogadóhelynek. Ugyanígy Pest megye 
tekintetében a települést és pontos címet meg kell adni, egy településen akár több ilyen hely 
(üzlet) is lehet, ezek egyenként tekintendık elfogadóhelynek.  
A fentiek szerinti internetes cím tekintetében egy internet cím (webcím) egy 
elfogadóhelynek minısül, amennyiben errıl az internetes címrıl Ajánlatkérı székhelyére, 
azaz 1027 Budapest Csalogány u. 9-11. szám alá melegétel rendelhetı, függetlenül attól, 
hogy egy ugyanazon internetes cím esetleg több üzlethez tartozik, azaz egy adott internetes 
cím egy elfogadóhelynek számít (függetlenül attól, hogy mennyi üzlethez, beváltóhelyhez 
tartozik). 
A 2. részszempontnál alkalmazott képlet: vizsgált ajánlati tartalmi elem pontszáma: 



(vizsgált ajánlati elem/legmagasabb elfogadóhely-szám) X 9+1  
Ajánlatkérı Dokumentációjában részletezettek szerint kell megadni a fentiek szerinti 
elfogadóhelyek számát.  
Ajánlatkérı kiköti, hogy az utalványok leszállításáért külön díjat, illetve a szerzıdés 
idıtartama alatt egyéb más jogcímen más összeget Ajánlattevı nem számolhat fel, az ezzel 
ellentétes ajánlatot érvénytelennek fogja tekinteni Ajánlatkérı.  
 
3.) Ajánlatkérı a Kbt. 83. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetıségét.  
 
4.) Az eredményhirdetés idıpontja: 2011/05/03., 15:00 óra. Helye: MAGYARORSZÁG 
1027 Budapest, Csalogány 9-11. szám, 222. szoba 
 
5.) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja: 2011/05/13. 
6.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:  
Az eljárásban való részvétel és az érvényes ajánlattétel feltétele az ingyenes Dokumentáció 
Ajánlatkérı honlapjáról történı letöltése. A dokumentációt az Ajánlatkérı térítésmentesen 
és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton közzéteszi az ajánlatkérı honlapjának 
„Rólunk” menüpontja alatt lévı „Közbeszerzés/Közbeszerzési eljárásban megjelent 
hirdetmények” oldalon. Elérési útvonal: 
http://www.diakhitel.hu/kozbeszerzesihirdetmenyek.php  
Az ajánlattevınek le kell töltenie a dokumentációt az ajánlatkérı honlapjáról és a letöltés 
megtörténtérıl az Ajánlatkérıt írásban tájékoztatni kell az ajánlattételi határidı lejártáig.  
7.) Ajánlatkérı a Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevık figyelmét, hogy 
ajánlatkérı az ajánlattevık pénzügyi és gazdasági, valamint mőszaki, illetıleg szakmai 
alkalmasságának feltételeit és igazolását a minısített ajánlattevık hivatalos jegyzékébe 
történı felvétel feltételét képezı minısítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította 
meg. 
 
8.) Az ajánlatokat írásban és zártan, papír alapú 4 pld-ban (1 eredeti, 3 másolat, megjelölve, 
hogy melyik példány az eredeti) kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani az 
ajánlattételi határidı lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérı csak akkor 
tekinti határidın belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidı 
lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények 
elvesztésébıl eredı kockázat az ajánlattevıt terheli 
 
9.) A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján valamennyi igazolás egyszerő másolatban is 
benyújtható. 
 
10.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: 
az ajánlattevı, a közös ajánlattevı esetén minden ajánlattevı tag, valamint a közbeszerzés 
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra, a Kbt. 69.§ 
(8) bekezdése szerinti alvállalkozóra és erıforrást biztosító szervezetre: vonatkozóan: 
- az ajánlati felhívás feladásának napját megelızı 60 napnál nem régebbi eredeti/egyszerő 
másolati cégkivonatot (amelyet a cégbíróság, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
- korábban IRM - vagy az arra jogosult közjegyzı által kiállítottan kell benyújtani) 
- el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén az eljáró ügyvéd által ellenjegyzett 
példánya (eredeti/egyszerő másolat) 
- az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevı, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult 
személy(ek) aláírási címpéldánya(i), vagy vagy a jogi képviselı által készített és 
ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintája 



(eredeti/egyszerő másolat), 
- a cégkivonatban nem szereplı kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult 
személytıl származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is 
tartalmazó) írásos meghatalmazás (eredeti/egyszerő másolat). 
Fenti iratok az ajánlat aláírási jogosultságának vizsgálatára szolgálnak. 
 
 
11.) Közös ajánlattétel esetén meg kell nevezni, hogy kik a közös ajánlattevık, az 
ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelısségvállalásról szóló megállapodást 
(konzorciumi szerzıdés), mely tartalmazza a közös ajánlattevık között a közbeszerzési 
eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevıt, aki a 
konzorciumot az eljárás során képviseli, illetve a közös ajánlattevık nevében hatályos 
jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevık 
nyertességük esetére a szerzıdésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért 
egyetemleges felelısséget vállalnak. 
 
12.) Az ajánlattétel során a különbözı devizák forintra történı átszámításánál az 
ajánlattevınek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által 
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a 
Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevı saját központi bankja 
által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték 
kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az ajánlattevınek közölnie kell az 
alkalmazott árfolyamot. 
 
13.) Ajánlattevınek az ajánlatában meg kell jelölnie a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) 
pontjaiban foglaltakat. 
 
14.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevı kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2) 
bekezdésére vonatkozóan. 
 
15.) Az ajánlattevınek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi 
és a Kbt. 70/A. § (1) bekezdései szerinti formai követelményeknek megfelelıen kell 
ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 
 
16.) Az eljárásban való részvétel minden költsége az Ajánlattevıt terheli, ez az eljárás 
eredményétıl/eredménytelenségétıl függetlenül Ajánlatkérıre át nem hárítható. 
 
17.) Ajánlatkérı a kiegészítı tájékoztatásra adandó válaszokat a Kbt. 56.§ megfelelıen adja 
meg azzal, hogy konzultáció megtartására nem kerül sor. Kiegészítı tájékoztatáskérés az 
ajánlattételi határidı lejárta elıtt legkésıbb 10 nappal kérhetı, ami azt jelenti, hogy 
cégszerően aláírtan eddig kérdezhet Ajánlattevı az ajánlati felhívással és a Dokumentáció 
tartalmával kapcsolatban. A határidıben feltett kérdésekre Ajánlatkérı az ajánlattételi 
határidı lejárta elıtt legkésıbb 6 nappal válaszol. A határidı után beérkezett kérdéseket 
Ajánlatkérı figyelmen kívül hagyja, és azokat nem válaszolja meg. 
 
18.) Nyilatkozat többségi befolyásról Amennyiben ajánlattevı erıforrásra támaszkodik az 
alkalmassági követelmények tekintetében, úgy nyilatkoznia kell, hogy a Polgári 
Törvénykönyv szerint többségi befolyás fenn áll –e. 
 
19.) Az ajánlatban benyújtandó valamennyi iratot magyar nyelven kell benyújtani, 



amennyiben valamely iratot, dokumentumot, igazolást, nyilatkozatot stb. nem magyar 
nyelven nyújtanak be, úgy az idegen nyelvő dokumentum mögé csatolandó annak 
Ajánlattevı általi egyszerő magyar fordítása is. A fordítás hitelességéért ajánlattevı tartozik 
felelısséggel. 
 
20.) Irányadó idı: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában 
megadott határidı magyarországi helyi idı szerint értendı. 
 
21.) A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 
közbeszerzésrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény elıírásai szerint kell eljárni. A 
közbeszerzési eljárás során megkötött szerzıdésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell 
alkalmazni (Kbt. 306/A. § (6) bekezdés).  

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS   

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv  

Hivatalos név: 
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntıbizottság  

Postai cím: 
Margit krt. 85.  

Város/Község  
Budapest  

Postai irányítószám: 
1204  

Ország: 
HU  

E-mail:  
dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu  

Telefon: 
+36/1/336-7776  

Internetcím (URL):  www.kozbeszerzes.hu  Fax: 
+36/1-336-7778  

 

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)  

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község  Postai irányítószám: Ország: 

E-mail:  Telefon: 

Internetcím (URL):   Fax: 
 

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY 
szükség esetén a VI.4.3. rovatot)  

A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 
A Kbt. 323. § (2)-(7) bekezdése szerint.  

  
  
  

   

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következı 



szervtıl szerezhetı be 

Hivatalos név: 
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntıbizottság  

Postai cím: 
Margit krt. 85.  

Város/Község  
Budapest  

Postai irányítószám: 
1204  

Ország: 
HU  

E-mail:  
dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu  

Telefon: 
+36/1/336-7776  

Internetcím (URL):  www.kozbeszerzes.hu  Fax: 
+36/1-336-7778  

 
VI.5)  E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA : (év/hó/nap)  

A. MELLÉKLET   

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

I)  TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZ İ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON 

SZEREZHETİK BE   

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község  Postai irányítószám: Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 

Telefon: 

E-mail:  Fax: 

Internetcím (URL):   

  
  
II)  CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK , AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍT İ 

IRATOK  (A VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK IS

BESZEREZHETİK  

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község  Postai irányítószám: Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 

Telefon: 



E-mail:  Fax: 

Internetcím (URL):   

  
  
III)  CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK , AHOVA AZ AJÁNLATOKAT /RÉSZVÉTELI 

JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI  

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község  Postai irányítószám: Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 

Telefon: 

E-mail:  Fax: 

Internetcím (URL):   

  

B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

  
A RÉSZ SZÁMA  1 MEGHATÁROZÁS  

   

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK  (CPV)  

3) MENNYISÉG  

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem:  

VAGY: és között Pénznem:  

4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉR İ KEZDÉSI /TELJESÍTÉSI 
HATÁRID İFELTÜNTETÉSE (adott esetben)  
Az idıtartam hónapban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  
VAGY Kezdés (év/hó/nap) 
Befejezés (év/hó/nap) 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKR İL   

  

-------------------------------------- (E mellékletbıl szükség szerint több példány használható a részek 
számának megfelelıen) ----------------------------------------- 



 


