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Tárgy:  hiánypótlási felhívás és aránytalanul alacsony árra vonatkozó indokolás-kérés 
 

Tisztelt Ajánlattevő! 

A Diákhitel Központ Zrt., mint Ajánlatkérő a „A magyar hallgatói hitelrendszer forrásainak 
biztosítása, a diákhitelezési rendszer finanszírozásából,működtetéséből eredő fizetési 
kötelezettségek teljesítése céljából éven túli kölcsön nyújtása kölcsönszerződés keretében.” 
tárgyú, a Kbt. Második része szerinti európai uniós nyílt közbeszerzési eljárásban a Kbt. 67.§ 
szerinti hiánypótlási felhívást és felvilágosítás kérést, valamint a Kbt. 69.§ alapján 
aránytalanul alacsony ár tekintetében indokolás-kérést küld a T. Ajánlattevőknek:  
 
 
I. A Kbt. 67.§ szerinti hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérés 
 
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ajánlattevő 
tekintetében  

1. Ajánlattevőnek a Kbt. 57.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti kizáró ok fenn nem állására 
vonatkozóan az ajánlatban csatolt határozat nincs aláírva a Hatóság által és annak kelte sem 
derül ki a dokumentumból. Kérjük hiánypótlás keretében csatoljon olyan határozatot a Kbt. 
57.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti kizáró ok fenn nem állására vonatkozóan, amely aláírt a 
Hatóság által és dátummal ellátott.  

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.; 1122 Budapest, Pethényi köz 10. 
 
1. Ajánlattevő által benyújtott „Nyilatkozat dokumentációról” című nyilatkozatukat kérjük 
hiánypótlás keretében akként benyújtani, hogy az tartalmazza a teljes 1-95 oldalak letöltésére 
vonatkozó nyilatkozatukat. 

2. Ajánlattevő által a 13. oldalon és 14. oldalon az 1. és 5. rész tekintetében bemutatott, az 1. 
rész tekintetében a táblázat 3. sorában, az 5. rész tekintetében a táblázat 2. sorában szereplő 
referencia kapcsán a szerződés befejezésének időpontja nem egyezik az ugyanezen 
referenciák tekintetében csatolt referencia igazolásban lévő befejezés időpontjával, 
amelyekkel kapcsolatban kérjük adjanak felvilágosítást a dátumok eltérésének okáról. 
Egyúttal kérjük, hogy amennyiben a két dokumentumban lévő dátumok a valóságban 
megegyeznek, úgy csatoljanak be olyan ajánlattevői nyilatkozatot, amelyben az előbbi 
befejezési időpont egyezik a referenciában lévővel vagy a referenciát csatolják be újra, 
amelyben a befejezés időpontja egyezik a nyilatkozatban lévő dátummal. 

II. A Kbt. 69.§ alapján aránytalanul alacsony ár tekintetében indokolás-kérés 
 
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.; 1122 Budapest, Pethényi köz 10. 
 
1. A Kbt. 69. § (1) bekezdése és (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő az értékelés 
szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást 
köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha 
az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat 
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tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely a Kbt. 
71. § szerint önállóan értékelésre kerül. Ajánlatkérő köteles az előbbiek szerinti indokolást 
megkérni, amennyiben az ajánlatban foglalt ellenszolgáltatás több, mint húsz százalékkal eltér 
az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegétől.  

Az Ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésre álló iratok alapján köteles meggyőződni az 
ajánlati elemek megalapozottsásáról.  

A fentiekre tekintettel Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevőt, hogy adja meg az általa – az 1. rész,  
2.rész és 5. rész tekintetében - megajánlott 80 bázispont kamatfelár tekintetében annak 
tartalmát megalapozó konkrét számszaki adatokat és kalkulációt, amely ahhoz szükséges, 
hogy az Ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról.  

A kalkuláció során tételesen, számszerűen térjen ki Ajánlattevő arra, hogy a 80 bázispont 
kamatfelár (mind a három rész) tekintetében milyen: 

- a kölcsön rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban felmerülő költségekkel (pl. 
forrásköltség, működési költség), 

- nyereséggel  
számolt.  

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 69.§ (3) bekezdése értelmében az ajánlattevő 
kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt 
ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az 
ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról, továbbá felhívjuk a 
figyelmet a Kbt. 69.§ (4) bekezdésében foglaltakra.  

A hiánypótlási felhívásra, ajánlati ár indokolására vonatkozó dokumentumok 
benyújtásának határideje, módja és helye:  

A benyújtási határidő: 2013. július 18. 11:00 óra  

A dokumentumok benyújtásának módja és helye:  

Az iratokat a Diákhitel Központ Zrt., 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. szám, Mészáros 
Ildikó Beszerzési és Létesítménygazdálkodási Osztályvezető részére címezve kell benyújtani.  

Az iratokat 2 példányban kell benyújtani zárt borítékban/dobozban munkanapokon 9:00-15:00 
óra között, a hiánypótlási határidő lejártának napján 9:00-11:00 között „MFB-
Kölcsönszerződés –hiánypótlás”.  

Az iratok lapjait 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 iratok 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. 
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Az iratokon lévő, minden – az ajánlattevő 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 iratok minden olyan oldalát, amelyen – annak beadása előtt - módosítást hajtottak végre, 
az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel 
kell ellátni. 

Ajánlatkérő a jelen 3 oldalból álló hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés és aránytalanul 
alacsony árra vonatkozó indokolás- kérés tárgyú levelét valamennyi ajánlattevő részére 
azonos tartalommal, egyidejűleg megküldte. 
 

 

Budapest, 2013. július 15. 

 

Tisztelettel:  

 

……………………………. 
 


