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HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások

2007/S 200-243396

 
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

 
Szolgáltatás

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

Diákhitel Központ Zrt., Csalogány utca 9-11., Κapcsolattartó Diákhitel Központ Zrt., Üzemeltetési
Osztály, Mészáros Ildikó mb. osztályvezető, HU-1027  Budapest. Tel.  +36 1 224 9646. E-mail
illenyine.ildiko@diakhitel.hu. Fax  +36 1 224 9670.
További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal.
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal.
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal.

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI:
Egyéb: Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság.
Egyéb: Egyéb hitelnyújtás.
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást: nem.

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:

Banki hitelkeret-szerződés.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye:
Szolgáltatásmegrendelés.
Szolgáltatási kategória 6.
A teljesítés helye: A Diákhitel Zrt.-nek a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01800016 számú
számlájára.
NUTS-kód: HU102.

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul:
Közbeszerzés megvalósítása.

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk:
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya:

A diákhitelezési rendszer finanszírozási biztonságának javításához, 2008. január 3. napjától 2009. január 2.
napjáig 15 Mrd, azaz tizenötmilliárd forint összegű, újrafeltöltődő jellegű (revolving), készenléti hitel (stand-by)
nyújtása, állami készfizető kezességvállalással.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
66130000.

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?:

mailto:illenyine.ildiko@diakhitel.hu
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Igen.

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel:
Nem.

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?:
Nem.

II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség:

2008. január 2-től 2009. január 2-ig újrafeltöltődő jellegű, készenléti hitel nyújtása 15 Mrd, azaz tizenötmilliárdb
forint értékben, állami készfizető kezességvállalással.

II.2.2) Vételi jog (opció):
Nem.

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:
Kezdés: 3.1.2008. befejezés: 2.1.2009.

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Állami készfizető kezességvállalás.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a Kbt. 305.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint az ellenszolgáltatást halasztottan teljesíti, a
részvételre jelentkezők közül kiválasztott, nyertes ajánlattevővel kötött szerződés alapján. A törlesztés
elszámolása HUF-alapú.
Ajánlatkérő a hitelkeret fennállása alatt bármikor, de legkésőbb a hitelkeret lejáratának napján törleszt.
A kamatfizetés a mindenkori igénybevételtől számítva havonta esedékes, a kamatperiódus utolsó napján,
változó kamatozású, 1 havi BUBOR báziskamatfelárral, a lehívás napját megelőző 2. munkanapon érvényes
1 hónapos BUBOR jegyzés alapján. Ezt követően havonként kerül megállapításra az aktuális kamat, a
kamatperiódus kezdete előtti 2. munkanapon jegyzett 1 hónapos BUBOR alapján.
A hitelkeret fennállása alatt a rendelkezésre tartási időszak havonta 5+2 banki nap azzal, hogy a konkrét
időszakok a hitelkeret-szerződésben kerülnek meghatározásra.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem követeli meg.

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?:
Nem.

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a

szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A részvételre
jelentkezővel vagy alvállalkozójával, vagy a Kbt. 66.§ (2) bekezdése, illetőleg 67.§ (4) bekezdése szerinti
szervezettel szemben nem állhatnak fenn a Kbt. 60.§ (1) bekezdés a)-i) pontjaiban foglalt kizáró okok.
A részvételre jelentkezővel vagy alvállalkozójával szemben nem állhatnak fenn a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d)-e)
pontjaiban foglalt kizáró okok.
A részvételre jelentkezővel, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójával szemben nem állhatnak fenn a Kbt. 61.§ (1) bekezdésének az a)-c) pontjaiban foglalt kizáró
okok.
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A részvételre jelentkezővel, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójával szemben nem állhatnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglalt kizáró
okok.
A részvételre jelentkezőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának a Kbt. 63. §-ban foglalt módon kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1)
bekezdése, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdésének hatálya alá azzal, hogy a 60. § (1) bekezdés g) pontja
szerinti, a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény hatálya alá tartozó esetet a Ajánlatkérő
ellenőrzi, valmint a 61.§ (1) bekezdésének e) pontja esetében a részvételre jelentkezőnek, közös jelentkezés
esetén valamennyi konzorciumi tagnak a hitelezési tevékenysége végzéséhez szükséges működési engedély
közjegyző által hitelesített másolatát kell csatolnia. A részvételre jelentkezőnek a Kbt. 105.§ (3) bekezdésében
foglaltak szerinti nyilatkozatot kell tennie.
A Kbt. 66. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti szervezetnek közjegyző által hitelesített
nyilatkozattal kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének hatálya alá.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 66. § (1) bekezdés b)
pontja alapján a 2005. és 2006. évekre vonatkozó, a magyar számviteli törvénynek megfelelő beszámoló által
tartalmazott eredménykimutatása hiteles másolatának csatolása a részvételre jelentkező, eredménykimutatás
hiteles másolatának csatolása a 10 %-ot meghaladó mértékű alvállalkozó vonatkozásában.
A részvételre jelentkező a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges, a fent
meghatározott alkalmassági követelményeknek megfelelhet úgy is, hogy más szervezet (szervezetek)
erőforrásaira támaszkodik. A részvételre jelentkező ebben az esetben is köteles igazolni, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésére állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az igazolás az érintett szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával történik.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan, amennyiben a részvételre jelentkezőnek, illetőleg
a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a mérleg
szerinti eredménye a 2005., illetve a 2006. év bármelyikében negatív volt; a részvételi jelentkező és a 10 %-ot
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó tekintetében külön-külön megfelelés.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 67. § (3)
bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján az elmúlt 2 évre vonatkozó legalább 1 darab 5 milliárd forint
(forinttól eltérő devizában nyújtott hitel esetén a szerződéskötés napján érvényes MNB árfolyamon számított
érték) keretösszegű hitelszerződési referencia igazolás a Kbt. 68. § (1) bekezdése alapján.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez szükséges fenti
alkalmassági követelményeknek megfelelhet úgy is, hogy más szervezet erőforrásaira támaszkodik. Az
ajánlattevő ebben az esetben is köteles igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az igazolás az érintett szervezet
kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával történik.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan amennyiben a részvételre jelentkező nem rendelkezik
az utolsó 2 év legalább egyikében (2005., 2006.) legalább egy 5 milliárd forint (forinttól eltérő devizában nyújtott
hitel esetén a szerződéskötés napján érvényes MNB árfolyamon számított érték) keretösszegű hitelszerződési
referenciával.

III.2.4) Fenntartott szerződések:
Nem.

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK
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III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?:
Igen.
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény.

III.3.2) A szervezeteknek közözlniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
nevét és képzettségét?:
Nem.

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája:

Tárgyalásos.
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése: nem.

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során:

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

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok:

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok:
1. Kamatfelár (minél alacsonyabb). Súlyszám: 90.
2. A hitellehívási szándék írásban történő jelzésének az értéknaphoz minél közelebbi dátuma. Súlyszám: 10.

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?:
Nem.

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?:

Nem.

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében)
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő:

15.11.2007 - 11:00.

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére:
23.11.2007.

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

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

Dátum: 7.12.2007 - 10:00.
Hely: Diákhitel Központ Zrt. 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. I. emeleti tárgyaló 121. számú szoba.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen.
Kbt. 80.§ (2) bekezdése szerinti személyek.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?:

Nem.



HL/S S200
17/10/2007      
243396-2007-HU  

Európai Közösségek – Szolgáltatás – Tárgyalásos eljárás 5/7

 

 
17/10/2007       S200  
ted.europa.eu

Európai Közösségek – Szolgáltatás – Tárgyalásos eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

5/7

VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?:
Nem.

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
1.) A tárgyalás tartásának indoka: A Kbt. 124.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a szolgáltatás természete miatt
a szerződéses feltételek meghatározása nem lehetséges olyan pontossággal, amely lehetővé tenné a nyílt
vagy meghívásos eljárásban a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását. A pénzügyi szolgáltatásra megkötendő
szerződéses feltételek mindenre kiterjedő, teljes körének meghatározására, a szerződés feltételeinek - így az
Általános Szerződési feltételeknek, valamint a rendelkezésre tartási időszaknak - egyeztetésére a szolgáltatás
természete miatt csak tárgyalások útján kerülhet sor, csak ez biztosítja az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb
ajánlat kiválasztását.
2.) A tárgyalás tartásának menete és az első tárgyalás időpontja: Az első tárgyalás időpontja 2007. december
12. 10:00 óra. Ajánlatkérő az Ajánlattevőkkel előreláthatóan kettő fordulóban tárgyal a Diákhitel Zrt. székhelyén,
az I. emeleti 121. sz. tárgyalójában. Ajánlatkérő az első fordulóban az Ajánlattevőkkel külön-külön, azok nevei
ABC szerinti sorrendje szerint tárgyal. A tárgyaláson a szerződéses feltételeknek a megtárgyalására kerül
sor, majd ezt követően az ajánlattevők megteszik a bírálati részszempontok szerinti ajánlataikat, amelyek
felbontására a Kbt. 80.§ (3) bekezdése alapján ebben az időben kerül sor.
Ajánlatkérő az első tárgyalási fordulót követően a tárgyaláson tett ajánlatokat a bírálati szempont, ill. módszer
szerint pontozza és megjelöli az első fordulóban a két legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevőt, akikkel a
második fordulóban, fordított ABC szerinti sorrend szerint tárgyal. Az Ajánlattevők ezen második fordulóban
a korábbi fordulóhoz képest az Ajánlatkérő számára csak kedvezőbb ajánlatot tehetnek, és az Ajánlatkérő a
Kbt. 127. § (2) bekezdése szerint sem módosíthatja már feltételeit. Ajánlatkérő a 2. tárgyalási fordulóban az
esetleges még tisztázatlan szerződéses feltételekről tárgyal, majd ezt követően az Ajánlattevők megteszik
végleges ajánlataikat. Ajánlatkérő a tárgyalások során, úgy mint a közbeszerzési eljárás egészén biztosítja
Ajánlattevők számára az egyenlő bánásmódot, így különösen az Ajánlatkérő által adott bármilyen tájékoztatást
az összes Ajánlattevőnek megadja. A tárgyalásról jegyzőkönyv készül a Kbt. 128. § (5) bekezdése szerint.
A tárgyalás lefolytatásának további menetét Ajánlatkérő a Kbt. 128. § (4) bekezdése alapján az ajánlattételi
felhívásban fogja meghatározni.
3.) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: Ajánlatkérő a 112. § (2) bekezdése alapján teljeskörű
hiánypótlást biztosít.
4.) A részvételi szakaszban a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei: 2007. november 15. 11:00
óra. Helyszíne: Diákhitel Központ Zrt. 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. szám, a részvételi jelentkezések
felbontására jogosult személyek: A Kbt. 110. § (2) bekezdés szerinti személyek.
5.) A részvételi szakasz eredményhirdetési időpontja: 2007. november 23.
6.) Ajánlatkérő jelen részvételi szakaszban dokumentációt nem készít.
7.) A részvételi szakaszban az ajánlatkérő nem kérhet, a részvételre jelentkező pedig nem tehet ajánlatot. Ha a
részvételre jelentkező ajánlatot tesz, abban az esetben a részvételi jelentkezése a Kbt. 114. § (1) bekezdésének
b) pontja alapján érvénytelen.
8.) A részvételre jelentkezőnek a Kbt. 105. § (1) bekezdésének b) pontja alapján meg kell jelölnie a szerződés
teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni alvállalkozókat.
Amennyiben nem kíván a részvételre jelentkező 10 %-ot meghaladó mértékű alvállalkozót igénybe venni,
úgy erről nyilatkoznia kell, azaz a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell, e nélkül a részvételi jelentkezés
érvénytelen!
9.) A részvételi jelentkezésben meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben
a részvételre jelentkező harmadik személlyel szerződést fog kötni, e szervezet meghatározása nélkül.
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Amennyiben a közbeszerzésnek nincs olyan része, amellyel kapcsolatban részvételre jelentkező harmadik
személlyel szerződést köt, úgy ezen nemleges nyilatkozatot is csatolni kell, e nélkül a részvételi jelentkezés
érvénytelen!
10.) Ajánlatkérő előírja, hogy a részvételre jelentkező a IV.2.1) pont 1. bírálati szempontjában meghatározott
kamatfelártól eltérő jogcímű díjakat a hitelkeret-szerződésben nem alkalmazhat, az ettől eltérő ajánlatot
Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja.
A bírálati szempontoknál (IV. 2. 1.) pont) adható pontszám részszempontonként 1-100. Ajánlatkérő a
legkedvezőbb bírálati résszempont szerinti ajánlatra 100 pontot ad, míg a többi ajánlat részszempont szerinti
pontszáma a legjobb részszempontra adott ajánlathoz viszonyítva kerül meghatározásra. Ajánlatkérő az egyes
pontszámokat arányosítással, 2 tizedesjegy pontossággal számítja, majd a súlyszámokkal megszorozza.
A bírálati szempontoknál a 2. résszempontként meghatározott: “2. a hitellehívási szándék írásban történő
jelzésének az értéknaphoz minél közelebbi dátuma” alatt Ajánlatkérő előírja, hogy a lehívás időpontja az adott
értéknap 12.00 órája. Ajánlattevők az ettől az időponttól banki napokon 8:00 és 16:00 óra közötti időszakra
értendő, visszafelé számított órákban tehetik meg ajánlatukat, Ajánlatkérő legkevesebb 1 órát, legtöbb 24
órát fogad el. (Pl. 6 óra azt jelenti, hogy legkésőbb előző nap 14:00 óráig adhatja be Ajánlatkérő hitellehívási
szándékát.) Ajánlatkérő a résszempont megadásához előírja a közép-európai idő alkalmazását.
11.) Ajánlatkérő az állami készfizető kezességvállaláson kívüli bármely hitelbiztosítékot kizárja.
12.) Ajánlattételi szakaszban a szerződéskötés tervezett időpontja: 2008. január 3.
13.) Az eljárásban való részvétel minden költsége a részvételre jelentkezőt terheli.
14.) Ha több részvételre jelentkező közösen jelentkezik, úgy a közös ajánlattétel esetére vonatkozó
megállapodást a részvételi jelentkezéshez csatolni kell. A megállapodásban a részvételre jelentkezőknek
nyilatkozniuk kell a képviselet és a feladatmegosztás módjáról, továbbá a szerződésszerű teljesítésért
egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
15.) Részvételi jelentkezések benyújtásának formája: A részvételi jelentkezést 4 példányban (1 eredeti és 3
az eredetivel mindenben azonos, eltérés esetén az eredeti irányadó) írásban és zártan, annak minden oldalát
(akár tartalmaz információt, akár nem, az üreset is) folyamatos sorszámmal, valamint szignálva a Diákhitel
Központ Zrt. 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. szám, Üzemeltetési osztály 127. számú szoba, Mészáros
Ildikó mb. üzemeltetési osztályvezető részére címezve kell közvetlenül, vagy postai úton benyújtani a részvételi
határidő lejártáig. A borítékon fel kell tüntetni, hogy „Részvételi jelentkezés 2007., Diákhitel Zrt.-készenléti hitel”
és „Határidő előtt nem bontható fel”. A részvételi jelentkezést olyan kötésben kell benyújtani, hogy amelyből
állagsérelem nélkül lapot nem lehet kivenni, sem kicserélni.
16.) Ajánlatkérő a Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy
pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmasság feltételeit a Kbt. 12. § (2) bekezdésében foglaltakhoz
képest szigorúbban állapította meg.
17.) A részvételre jelentkezőnek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, igazolást, okiratot a szakfordításról és
tolmácsolásról szóló 24/1986.(VI. 26.) MT rendelet szerint hiteles magyar nyelvű fordításban kell az eljárás
során benyújtania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás egészének nyelve a
magyar nyelv, így a későbbiekben is Ajánlatkérő magyarul tárgyal és az ezzel kapcsolatban felmerülő esetleges
tolmácsolás díját Ajánlattevőknek kell viselniük.
18.) A részvételi jelentkezésben foglalt nyilatkozatot az arra jogosult képviselő által cégszerűen alá kell írni és
csatolni kell az aláíró(k) képviseletre jogosult(ak) eredeti, vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát.
Ennek hiányában a részvételi jelentkezés érvénytelen.
20.) Amennyiben a részvételre jelentkezést nem a cégkivonatban szereplő képviselő(k) írják alá, akkor az
adott személyeknek a részvételi jelentkezés aláírására vonatkozó, a kötelezettségvállalásra feljogosító,
a meghatalmazó valamint meghatalmazott aláírását is tartalmazó eredeti vagy közjegyző által hitelesített
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másolatát, a cégjegyzésre jogosult képviselők aláírási címpéldányának eredeti, vagy közjegyző által hitelesített
másolati példányát is csatolni kell.
21.) Ajánlattételi szakasz eredményhirdetésének időpontja: 2007. december 19.
22.) További szerződéses feltételek:
- Előtörlesztés esetén minimálisan 10 millió forint, illetve annak egész számú többszöröse törleszthető, kivéve
azt az utolsó részletet, amellyel 0 forintra csökken a hitelállomány.
- Az előtörlesztést a Diákhitel Központ Zrt. minimum 2 banki nappal az előtörlesztés tervezett értéknapját
megelőzően a Bank felé írásban jelzi.
- Elektronikus számlavezetési/számlainformációs rendszer biztosítása ajánlatkérő számára követelmény.
- A Diákhitel Zrt. a rá vonatkozó jogszabályi előírások miatt kereskedelmi banknál pénzforgalmi számlát nem
vezethet, így hitelkerethez tartozó technikai számla biztosítása követelmény.
- A nyertes ajánlattevővel való szerződés hatályba lépésének feltétele a 2008. évi költségvetési törvény
hatálybalépése, amelynek tartalmaznia kell az állami készfizető kezességvállalást a Diákhitel Központ Zrt. azon
fizetési kötelezettségeire, amelyek a belföldről és külföldről, a diákhitelezési rendszer finanszírozása érdekében
felvett hiteleiből, illetve kötvénykibocsátásaiból erednek.
A szerződés hatálybalépésének napja 2008. január 3., amennyiben a költségvetési törvény, illetve annak a fent
említett állami készfizető kezességvállalásra vonatkozó rendelkezése e napig hatályba lép, amennyiben ezen
napot követően, úgy a törvény hatálybalépésének napja a szerződés hatálybalépésének napja.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv:

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024  Budapest. Tel.  +36 1 336
7776. Fax  +36 1 336 7778.

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása:
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323.§ (2) bekezdése.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024  Budapest. Tel.  +36 1 336
7776. Fax  +36 1 336 7778.

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
15.10.2007.


