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I. szakasz: Ajánlatkérő

https://www.kozbeszguru.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

GabrielDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

https://www.diakhitel.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12249670Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Diákhitel Központ Zártkörűen Működő RészvénytársaságAjánlatkérő 
neve:

Aktuáriusi és hitelkockázati számítások 2022-2024Közbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001575112021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Diákhitel Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

12657331241

Kacsa Utca 15-23.

Budapest HU110 1027

Mészáros Ildikó

meszaros.ildiko@diakhitel.hu +361 224 9646

https://www.diakhitel.hu/

KözbeszGuru Projekt- és Közbeszerzési 
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

22985699241

Aulich Utca 7. 2. em. 4/a.

Budapest HU110 1054

Costin Glad

gabriel.costin@kozbeszguru.hu

https://www.kozbeszguru.hu/
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IV. szakasz: Eljárás

IV. szakasz: Eljárás

II.szakasz: Tárgy

Szolgáltatási szerződés alapján aktuáriusi és hitelkockázati számítások 2022-2024. 
 
A nyertes ajánlattevő feladata:  
(1) a Diákhitel Központ Zrt. által nyújtott jelenlegi öt termék (Diákhitel 1, Diákhitel 2, Diákhitel Plusz, Képzési Hitel 1, Képzési Hitel 
2), illetve a szerződés időtartama alatt várhatóan bevezetésre kerülő új hiteltermékek (együtt: hitelek) hitelezési és biztosítási jellegű 
kockázatainak kezelésére szolgáló hitelkockázati/aktuáriusi modellek működtetése (új termék esetén annak hitelkockázati/aktuáriusi 
modelljének kidolgozása), szükség esetén a jogszabályi változásoknak megfelelő aktualizálása,  
(2) a kockázati prémiumoknak, mint a hitelek egyik kamatelemének rendszeres felülvizsgálata, és a jogszabályok által meghatározott 
termékek esetében a kötelező törlesztési hányadok rendszeres felülvizsgálata,  
(3) a kihelyezett hitelek után képzett kockázati céltartalékok valamint biztosítási tartalékok és értékvesztések adott évben elvárható 
mértékének meghatározása a Diákhitel Központra vonatkozó mindenkori kötelező számviteli sztenderdeknek illetve a hallgatói 
hitelrendszerről szóló 1/2012. (I.20.) Kormányrendeletnek megfelelően, valamint  
(4) a Diákhitel Központ Zrt. által követelésengedményezés keretében rendszeresen értékesítendő eszközportfolió értékének 
megállapítása vállalkozási szerződés keretében a 2022-2024 üzleti évekre vonatkozóan. 
 
A feladatok áttekintése:  
a)        a hiteltermékekre kialakított hitelkockázati/aktuáriusi modellek átvétele a korábbi aktuárius tanácsadótól, a modellek 
működtetési feltételeinek kidolgozása legkésőbb 2022. március 31-ig, 
 
b)        esetleges új hiteltermék(ek)re hitelkockázati/aktuáriusi modell kidolgozása, és a modell működtetési feltételeinek kidolgozása 
legkésőbb az Ajánlatkérő által erre vonatkozó írásbeli felkérést követő 90 napon belül, 
 
c)        a hitelekhez kapcsolódó kockázati prémiumok mértékének megállapítása és jogszabályok által meghatározott termékek esetén 
a törlesztési hányadok felülvizsgálata a 2022. március 31-i állapotra vonatkozóan 2022. május 31-ig, 2023. március 31-i állapotra 
vonatkozóan 2023. május 31-ig, 2024. március 31-i állapotra vonatkozóan 2024. május 31-ig, 
 
d)        a hitelekhez kapcsolódó kockázati céltartalék szintjeinek meghatározása negyedévente az érintett negyedév végét követő 
második hónap 15. napjáig, első alkalommal 2022. március 31-re vonatkozóan 2022. május 15-éig, legutolsó alkalommal a 2024. 
december 31-i állapotra vonatkozóan 2025. február 15-éig, 
 
e)        Ajánlatkérő által követelésengedményezés keretében rendszeresen értékesítendő, felmondott hitelszerződési portfoliók 
értékének meghatározása és az értékelésre szolgáló modell éves felülvizsgálata a 2021. december 31-i állapotra vonatkozóan 2022. 
április 30-ig, 2022. december 31-i állapotra vonatkozóan 2023. április 30-ig, 2023. december 31-i állapotra vonatkozóan 2024. április 
30-ig,  
 
f)        A modellben, vagy a modellezési folyamatban végrehajtott változások modelldokumentációban történő átvezetése félévente, az 
érintett félév végét követő második hónap 15. napjáig, első alkalommal 2022. június 30-ra vonatkozóan 2022. augusztus 15-éig, 
legutolsó alkalommal a 2024. december 31-i állapotra vonatkozóan 2025. február 15-éig, valamint 
 
g)        a szerződés időtartama alatt a hitelkockázati/aktuáriusi modellek szükség esetén – például jogszabályváltozás – történő 
aktualizálása, továbbfejlesztése, valamint megrendelői igény szerinti elemzések készítése, a hitelrendszert érintő változások kockázati 
hatásának bemutatása legfeljebb 1 000 szakértői óra mennyiségben. Az Ajánlatkérő legalább 500 szakértői óra igénybevételére 
kötelezettséget vállal. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Aktuáriusi és hitelkockázati számítások 2022-2024

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, 

11859633244Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt., Magyarország 1068 Budapest, Dózsa György Út 84
/C

A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, 
valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll) ezért 
érvényessé. 
 
Ajánlati ár (nettó Ft): 65.500.000,- Ft

10256161244PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., Magyarország 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Út 
78.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

244A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2021/S 243-640959A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

A 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) Második. rész XV. fejezete szerinti eljárás

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, 
valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll) ezért 
érvényessé. 
 
Ajánlati ár (nettó Ft): 75.000.000,- Ft 
 
A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazta a második legalacsonyabb árú ellenszolgáltatást.

11859633244Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt., Magyarország 1068 Budapest, Dózsa György Út 84/C

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, 
valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll) ezért 
érvényessé. 
 
Ajánlati ár (nettó Ft): 65.500.000,- Ft 
 
A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazta a legalacsonyabb árú ellenszolgáltatást.

10256161244PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., Magyarország 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Út 78.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt.

Szöveges értékelés:

PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll) ezért 
érvényessé. 
 
Ajánlati ár (nettó Ft): 75.000.000,- Ft
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

A Kbt. 81.§ (5) bekezdése alapján az Ernst & Young Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 1(132 Budapest Váci út 20.) ajánlattevő 
ajánlata nem került elbírálásra. 

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2022.02.21Lejárata:2022.02.12Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

2022.02.11

2022.02.11
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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