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

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________

I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI
I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név:
Diákhitel Központ Zrt.
Postai cím:
Csalogány u. 9-11.
Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1027

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Diákhitel Központ Zrt., Létesítmény gazdálkodási Osztály, Mészáros Ildikó
osztályvezetı
E-mail:
meszaros.ildiko@diakhitel.hu

Ország:
HU
Telefon:
224-9646

Fax:
224-9673

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérı általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) A NYERTES AJÁNLATTEVİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név:
Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt.
Postai cím:
Dózsa György út 84/C.
Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1068

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:
+36 1 428 6928

Címzett:
Hauer Judit
E-mail:
jhauer@deloitece.com

Fax:
+36 1 428 6801

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlattevı általános címe (URL):

----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -----------------I.3.) Az ajánlatkérı típusa
Központi szintő [x]

Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintő [ ]

Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. §
b)–c) pont]

Közjogi szervezet [ ]

Egyéb [ ]

I.4.) Az ajánlatkérı tevékenységi köre

I.4.1) A KBT. IV. FEJEZETE/VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN
[ ] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Védelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidı, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[x] Egyéb (nevezze meg): egyéb hitelnyújtás.

[ ] Egészségügy

I.4.2) A KBT. V. FEJEZETE/VII FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN
[ ] Víz

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és
elosztása

[ ] Földgáz és kıolaj feltárása és
kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Szén és más szilárd tüzelıanyagok feltárása és
kitermelése

[ ] Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz
szolgáltatások

[ ] Repülıtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
[ ] Kikötıi tevékenységek

[ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1 ) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés
vállalkozási szerzıdés.
II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –,

amelyik leginkább megfelel a szerzıdés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) [ ] Építési beruházás

b) [ ] Árubeszerzés

[ ] Kivitelezés

[ ] Adásvétel

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

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

[ ] Bérlet
[ ] Részletvétel

NUTS-kód

Szolgáltatási kategória 6
(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3.
és 4. mellékletében)

[ ] Ezek
kombinációja/Egyéb

Szolgáltatási koncesszió [ ]

[ ] Építési koncesszió
A teljesítés helye

c) [x] Szolgáltatás

A teljesítés helye

A teljesítés helye

NUTS-kód

1027 Budapest, Csalogány
u. 9-11. szám
NUTS-kód HU101

II.1.3) A szerzıdéskötés idıpontja
Dátum: 2009/10/15 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerzıdés tárgya és mennyisége

A Diákhitel Központ Zrt. által mőködtetett diákhitel rendszerhez aktuáriusi modell
készítése, a kockázati prémiumnak, mint a diákhitel kamatelemének aktuáriusi
felülvizsgálata, valamint a kihelyezett diákhitelek után képezett kockázati
céltartalék és értékvesztés adott évben elvárható mértékének meghatározása a
számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvénynek, a hallgatói hitelrendszerrıl és a Diákhitel
Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Kormányrendeletnek és az IFRS
követelményeknek
megfelelıen,
vállalkozási
szerzıdés
keretében.
A
Diákhitel
Központ
Zrt.
részére
a. aktuáriusi modell kidolgozása, amely alkalmas International Financial Reporting
Standards, azaz Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (továbbiakban:
IFRS) alapú aktuáriusi számítások elvégzésére, illetve a b)-g) pontban részletezett
feladatok
rendszeres
ellátására
b. az IFRS alapú aktuáriusi modell aktualizálása negyedévenként, illetve a
Dokumentációban
meghatározottak
szerint,
ezen
belül:
1)
Kockázati
pool-ok
kialakítása
2.)
pénzügyi
és
biztosítási
kockázati
prémiumok
becslése
3.)Modellek
teljesítményének
és
stabilitásának
monitorozása
4.)A modellek rendszeres, szükség szerint, de legalább évenkénti visszamérése,
felülvizsgálata,
aktualizálása.
c. kockázati prémium mértékének megállapítása a hallgatói hitelrendszerrıl és a

Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Kormányrendeletben meghatározott
gyakorisággal,
de
legalább
évente.
d. értékvesztés megállapítása a fordulónapi és jelentéstételi idıszakokban, azaz
negyedévente;
e. a kockázati céltartalék szintjének a meghatározása félévente, valamint
f.
a
biztosítástechnikai
tartalék
megállapítása
félévente,
g. a szerzıdés idıtartama alatt 100/- 50% szakértıi óra mennyiségben megrendelıi
igény szerinti elemzések, a diákhitel-rendszert érintı változások kockázati
hatásának
bemutatása
tekintetében.
A nyertes Ajánlattevınek az Ajánlatkérı a szerzıdéskötést követıen elektronikus
kapcsolaton – preferáltan titkosított web, FTP (https, sftp), de biztosítható
Ajánlatkérı saját hálózatából adathordozón keresztül is – SHA vagy MD5
ellenırzıösszeget képezı eljárással adja át a modell alapjául szolgáló adatokat. Az
adatok lekérdezését Ajánlatkérı végzi MsSQL adatbázisából, és Ajánlattevınek kell
biztosítani az adatok innen történı fogadását, MsSQL adatkapcsolattal vagy
standard csv, vagy txt fájlformátumban. A nyertes ajánlattevı részére a következı
adat csoportok kerülnek legyőjtésre, historikusan 2004. évig visszamenıleg, illetve
igény szerint a DK mőködésének kezdetéig (a pontos adattartalmat az Ajánlattételi
dokumentáció tartalmazza). Az alábbi felsorolásban található hozzávetıleges
adatmennyiségek a modell elkészítéséhez átadott adatokat jelzik, a rendszeres
modell aktualizálásokhoz, futtatásokhoz tartozó adatok mennyisége az Ajánlatkérı
ügyfélszámának
alakulásával
változhat:
- Ügyfélleíró – staitikus – adatok, anonimizált, egyedi kulccsal ellátott, mintegy 200
ezer
egyedi
ügyfél,
50
adatmezıvel;
- Folyósítási szakaszban lévı ügyfelek pénzügyi, demográfiai, tanulmányi adatai,
tábla
várható
mérete
kb.
2
millió
rekord,
20
adatmezı
- Törlesztési szakaszban lévı ügyfelek pénzügyi, demográfiai, tanulmányi adatai
1millió
rekord,
20
adat
mezı
A fenti adatkörökön túl az Ajánlattevı egyedi lekérdezésekre is igényt tarthat,
melyet az igény részletes specifikálását követıen Ajánlatkérı kérdez le saját
részére.
adatbázisából
és
a
fenti
módon
adja
át
Ajánlattevı
Az adatok mennyiségére való tekintettel az Ajánlattevınek olyan megoldást kell
bemutatnia, ami képes a fentiek szerinti mérető adatokkal való hatékony elemzıi
munka biztosítására.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fı szószedet Kiegészítı szószedet (adott esetben)
Fı tárgy 66171000-9

II.2) A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE

Az ellenszolgáltatás összege
(A szerzıdés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes

ÁFA
nélkül

ÁFÁ-val
ÁFA (%)

szerzıdést, részt és opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 30 360 000,- Pénznem: HUF

[x]

[],

II.3) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA

Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
VAGY: kezdés: 2009/10/15 (év/hó/nap)
befejezés: 2012/12/31 (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérıként szerzıdı fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerzıdés határozatlan idıtartamra szól? igen [ ] nem [x]

II.4)

A SZERZİDÉS
ELLENSZOLGÁLTATÁS

TELJESÍTÉSE

(RÉSZTELJESÍTÉSE)

SZERINTI

MENNYISÉG

ÉS

II.4.1) A szerzıdés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség
A vállalkozási szerzıdés II.a) pontja alapján: Aktuáriusi modell és magyar nyelvő
dokumentáció elkészítése; a szerzıdés II. g) pontjában írt feladatok 78 szakértıi óra
mennyiségben történı elvégzése; II. b)-f) pontjaiban írt feladatok elvégzése
II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val ÁFA
(%)

[x]

[],

[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket
kérjük megadni]
Érték (arab számmal) 15.777.667,- Pénznem: HUF

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott ideértve a
Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]
[ ] Nyílt
[ ] Meghívásos

[ ] Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos
[ ] Gyorsított tárgyalásos

[ ] Gyorsított meghívásos
[ ] Versenypárbeszéd

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos eljárás

III. 1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
[ ] Nyílt
[ ] Meghívásos
[ ] Idıszakos elızetes tájékoztatót
tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett
meghívásos
[ ] Elıminısítési hirdetménnyel
meghirdetett meghívásos
[ ] Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos
[ ] Idıszakos elızetes tájékoztatót tartalmazó
hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
[ ] Elıminısítési hirdetménnyel meghirdetett
tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos

III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerő
eljárás)
[x] Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

[ ] Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos

[ ] Hirdetménnyel induló, tárgyalásos

III.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás [x]
VAGY
Az összességében legelınyösebb ajánlat [ ]

III.3) HIVATKOZÁS

A LEFOLYTATOTT KÖZBESZERZÉSI
KORÁBBI KÖZZÉTÉTELEKRE/TÁJÉKOZTATÁSRA

ELJÁRÁSSAL

KAPCSOLATOS

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
A hirdetmény közzétételének idıpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének idıpontja a KÉ-ben: 2009/09/09 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 18405 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetıleg a Közbeszerzési Döntıbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményérıl szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre
A hirdetmény közzétételének idıpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének idıpontja a KÉ-ben: 2009/10/31 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 22616 / 2009 (KÉ-szám/évszám)

IV. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSE
IV.1) SZERZİDÉSSZERŐ TELJESÍTÉS
IV.1.1) A szerzıdés teljesítése szerzıdésszerő volt-e? igen [ ] nem [ ]
IV.1.2) Nem szerzıdésszerő teljesítés esetén a szerzıdésszegés típusa, leírása, indoka:
IV.1.3) A szerzıdésszegést elkövetı(k) neve, címe:

IV.2) SZERZİDÉSSZERŐ RÉSZTELJESÍTÉS
IV.2.1) A szerzıdés részteljesítése szerzıdésszerő volt-e? igen [x] nem [ ]

IV.2.2) Nem szerzıdésszerő részteljesítés esetén a szerzıdésszegés típusa, leírása,
indoka:
IV.2.3) A szerzıdésszegést elkövetı(k) neve, címe:

IV.3) SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.3.1) A szerzıdést módosították-e? igen [ ] nem [x]
IV.3.2) Hivatkozás a szerzıdés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre
A hirdetmény közzétételének idıpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK
V.1) Egyéb információk:
a vállalkozói szerzıdés II. b)-f) pontjaiban írt feladatokra vonatkozó féléves
vállalkozói díjról kiállított és vállalkozó által 2011. január 6. napon benyújtott
számla 2011. január 13. napjával történı megfizetésével került sor, így jelen
tájékoztató megküldése a Kbt. 307. § (1) bekezdése alapján megtörtént. Az
egyetértı nyilatkozatot nyertes ajánlattevı 2011. január 19. napon küldte meg.
V.2) A nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél nyilatkozata:
egyetért a tájékoztatóban foglaltakkal.
V.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2011/01/19 (év/hó/nap)

