KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
[ ] Építési beruházás
[ ] Árubeszerzés
[x] Szolgáltatás megrendelés
[ ] Építési koncesszió
[ ] Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
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

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Diákhitel Központ Zrt., Mészáros Ildikó beszerzési és létesítmény-gazdálkodási
osztályvezető
E-mail:
meszaros.ildiko@diakhitel.hu

Ország:
HU
Telefon:
+36
12249646

Fax:
+36
12249673

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
[x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[ ] Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a
következő címen szerezhetők be:
[x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[ ] Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
[x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[ ] Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
[x] Központi szintű

[ ] Közszolgáltató

[ ] Regionális/helyi szintű

[ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

[ ] Közjogi szervezet

[ ] Egyéb

I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG
I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK
[ ] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Honvédelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[x] Egyéb (nevezze meg): Egyéb hitelnyújtás

[ ] Egészségügy

I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK
[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[ ] Vasúti szolgáltatások

[ ] Villamos energia

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz
szolgáltatások

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[ ] Kikötői tevékenységek

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és
kitermelése

[ ] Repülőtéri tevékenységek

[ ] Víz

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
A Diákhitel Központ Zrt. részére a Diákhitel 2-re vonatkozó aktuáriusi modell kidolgozása.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
[ ] Építési beruházás

[ ] Árubeszerzés

[x] Szolgáltatás megrendelés

[ ] Kivitelezés

[ ] Adásvétel

Szolgáltatási kategória száma: 6

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

[ ] Bérlet
[ ] Részletvétel
[ ] Ezek kombinációja

[ ] Építési koncesszió

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

[ ] Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:
Diákhitel Központ Zrt. 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
[x] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
[ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel

[ ] Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
A Diákhitel Központ Zrt. részére a Diákhitel 2-re vonatkozó aktuáriusi modell kidolgozása vállalkozási szerződés
keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 66171000-9
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség
szerint több példányban is használható)
[ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
[ ] egy részre

[ ] egy vagy több részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [x] nem
II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG

[ ] valamennyi részre

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
A Diákhitel Központ tevékenységét jelenleg a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló 86/2006.
(IV. 12.) Kormányrendelet szabályozza, melynek helyébe 2012. augusztus 1-től a hallgatói hitelrendszerről szóló
1/2012. (I.20.) Kormányrendelet lép. Az új jogszabály a korábbi diákhitelezési konstrukció mellett - az eddigitől
részben eltérő felhasználású – új hiteltermék nyújtásáról rendelkezik (a továbbiakban: Diákhitel 2). A
jogszabályváltozásra és a hitelrendszer változására tekintettel a Diákhitel 2-re vonatkozóan aktuáriusi modell
kidolgozása szükséges.
A nyertes ajánlattevő feladata:
A Diákhitel Központ Zrt. által 2012 szeptemberétől elindítani tervezett Diákhitel 2 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 számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek, a 2012. augusztus 1-től hatályba lépő a hallgatói
hitelrendszerről szóló 1/2012. (I.20.) Kormányrendeletnek és az IFRS követelményeknek megfelelően, vállalkozási
szerződés keretében.
A Diákhitel Központ Zrt. részére:
a. aktuáriusi modell kidolgozása a Diákhitel 2 termék ügyfélkörére, mint elkülönült kockázatközösségre, amely
modell alkalmas IFRS szerinti beszámoló készítéséhez szükséges aktuáriusi számítások elvégzésére legkésőbb 2012.
július 31-ig,
b. a fenti aktuáriusi modell aktualizálása 2012. december 31-ig az IFRS beszámolóhoz szükséges számítások
tekintetében, ezen belül:
1.) Pénzügyi és biztosítási kockázati portfoliók (továbbiakban pool-ok) kialakítása
2.) Pénzügyi és biztosítási kockázati prémiumok becslése
3.) Modellek teljesítményének és stabilitásának monitorozása
4.) A modellek Megbízó írásbeli igénye szerinti visszamérése, felülvizsgálata, aktualizálása.
c. a Diákhitel 2 termékhez kapcsolódó kockázati prémium mértékének és a törlesztési hányadoknak megállapítása
elsőként a 2012. április 30-ig ismert állapotra vonatkozóan 2012. augusztus 31-ig,
d. IFRS alapú értékvesztés megállapítása a Diákhitel 2 termékre vonatkozóan 2012. december 31-i állapotra
vonatkozóan 2013. január 31-ig;
e. a Diákhitel 2 termék kockázati céltartalék szintjének a meghatározása 2012. december 31-i állapotra
vonatkozóan 2013. január 31-ig, valamint
f. a Diákhitel 2 termék biztosítástechnikai tartalékának megállapítása a 2012. december 31-i állapotra vonatkozóan
2013. január 31-ig,
g. a szerződés időtartama alatt 90/-50% szakértői óra mennyiségben megrendelői igény szerinti elemzések a
diákhitel-rendszert érintő változások kockázati hatásának bemutatására vonatkozóan.
Ajánlatkérő az a., b., d., e., f. pontokban megjelölt feladatokhoz szükséges adatokat legkésőbb 15 munkanappal az
adott feladat teljesítésének határidejét megelőzően szolgáltatja Ajánlattevő részére.
Az Ajánlatkérőt terhelő adatszolgáltatási határidő a kockázati prémium számítása feladat, azaz a c. pont szerinti
feladat esetén 20 munkanap.
A g. pont szerinti feladatok esetén az adatszolgáltatási határidő az egyes feladatok teljesítésének határidejével
egyidejűleg, azokhoz igazodóan egyedileg kerül megállapításra.
A nyertes Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő a szerződéskötést követően elektronikus formátumban adja át a modell
alapjául szolgáló adatokat. Az adatok lekérdezését Ajánlatkérő végzi MsSQL adatbázisából, és Ajánlattevőnek kell
biztosítani az adatok innen történő fogadását MsSQL adatkapcsolattal vagy standard csv, vagy txt
fájlformátumban. A nyertes Ajánlattevő részére az Ajánlattételi dokumentációban definiált adat csoportok
kerülnek legyűjtésre, historikusan 2007. évig visszamenőleg, illetve igény és rendelkezésre állás szerint a DK
működésének kezdetéig.
Az alábbi felsorolásban található hozzávetőleges adatmennyiségek egyrészt a modell elkészítéséhez átadott
adatokat jelzik, másrészt pedig a rendszeres modell aktualizálásokhoz, futtatásokhoz tartozó adatok mennyiségére
vonatkoznak, mely azonban az Ajánlatkérő ügyfélszámának alakulásával változhat:
Modell elkészítéséhez felhasználható adatok (jelenleg csak Diákhitel 1):
• Ügyfélleíró – statikus – adatok: anonimizált, egyedi kulccsal ellátott adatok 2007. december 31-től évente mintegy
250 000 - 320 000 ezer egyedi ügyfél, 22 adatmezővel;
• Hitelfelvételi és törlesztési adatok: a tábla várható mérete az előbbinek évente a 12-szerese kb. 20 adatmező
A rendszeres modell aktualizálásokhoz, futtatásokhoz szükséges adatok (Diákhitel 2):
• Ügyfélleíró – statikus – adatok: anonimizált, egyedi kulccsal ellátott, induláskor mintegy 50 ezer egyedi ügyfél, 22
adatmezővel, évente maximum 50 ezer új ügyfél;
• Hitelfelvételi és törlesztési adatok: a tábla várható mérete az előbbinek évente a 12-szerese kb. 20 adatmező
A fenti adatkörökön túl az Ajánlattevő egyedi lekérdezésekre is igényt tarthat, melyet az igény részletes
specifikálását követően Ajánlatkérő kérdez le saját adatbázisából és a fenti módon adja át Ajánlattevő részére.
Az adatok mennyiségére való tekintettel az Ajánlattevőnek olyan megoldást kell bemutatnia, ami képes a fentiek

szerinti méretű adatállománnyal való hatékony elemzői munka biztosítására.
További részletes feladatleírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: [ ] igen [x] nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a
további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés 2013/03/31 (év/hó/nap)

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Az eljárást megindító felhívás II.2.1) a.-f. pontjaiban írt feladatok bármelyikének késedelmes teljesítése esetében
késedelmi kötbér – amely elbírálási részszempont – mértéke: az eljárást megindító felhívás IV.2.1) pontja szerint, de
legalább 50.000,- Ft. Meghiúsulási kötbér az eljárást megindító felhívás II.2.1) a.-f. pontjaiban írt feladatok
bármelyikének 60 napos késedelme esetében, mértéke: a 60 napos késedelemre vonatkozó késedelmi kötbérrel elért
összeg.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott
esetben)
A szerződést Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja, a finanszírozás biztosítása rendelkezésre áll. Az ajánlattétel, a
szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Fizetési ütemezés: az ajánlati dokumentációban meghatározott feltételekre tekintettel benyújtott részszámlák, illetve
végszámla alapján, a kifizetés a Kbt. 130.§ (3) bekezdés a) – b) pontjai szerint 30 napon belül fizeti meg, figyelemmel a
Kbt. 130.§ (5)-(6) bekezdésében foglaltakra is. A kifizetések során alkalmazni kell az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény 36/A §-át is.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)

Nem követelmény.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdése a)-k) pontjainak hatálya alá tartozik.
hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozik.
Az igazolás módja:
Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkoznia kell a Kbt. 122.§ (1) bekezdése alapján, továbbá a Kbt.
56.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 12.§ szerinti dokumentumokat kell benyújtani.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 58.§ (3) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a szerint kell igazolnia a
kizáró okok hiányát az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
P/1. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1)
bekezdésének b) pontja alapján csatolnia kell a saját vagy
jogelődje, az eljárást megindító felhívás megküldésének
napját megelőző két lezárt üzleti év mérlegét és eredménykimutatását, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja
közzétételét.
Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a
mérleg és eredmény-kimutatás közzétételét, ajánlatkérő
elfogadja a könyvelő (könyvvizsgáló/ajánlattevő)által kiadott
nyilatkozatot az eljárást megindító felhívás megküldésének
napját megelőző két lezárt üzleti év tekintetében a mérleg
szerinti eredményről.
Ha a mérleg és eredmény-kimutatás a céginformációs
szolgálat honlapján megismerhető, annak csatolása nem
szükséges.
Ha az ajánlattevő a kért mérleggel és eredmény-kimutatással
azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg
működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából
származó árbevételről (aktuáriusi feladatok ellátása) szóló
nyilatkozattal jogosult igazolni. [310/2011. (XII. 23.) Korm.
r. 14. § (2) bek.]
P/2 Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1)
bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell az előző kettő
évi (2010., 2011.) teljes – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevételéről, és ugyanezen időszakban a
közbeszerzés tárgyából (aktuáriusi feladatok ellátása)
származó – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a mérleg szerinti
eredménye az eljárást megindító felhívás feladásának
napját megelőző két lezárt üzleti év bármelyikében
negatív volt.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (2) bekezdése
esetén alkalmatlan a később létrejött ajánlattevő, ha
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
(aktuáriusi feladatok ellátása) származó – általános
forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a
25 millió forintot.

P/2 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző kettő évi
(2010., 2011.) teljes – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevétele nem éri el a nettó 40 millió
forintot, és ugyanezen időszakból a közbeszerzés
tárgyából (aktuáriusi feladatok ellátása) származó –
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem
éri el a nettó 25 millió forintot.

ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állak.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
M/1. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (3)
bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év
legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával (azaz aktuáriusi
feladatok ellátása) kapcsolatos szolgáltatásainak igazolását a
310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 16.§ (5) bekezdésében
meghatározottak szerint akként, hogy a dokumentum
tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság
megítéléséhez, a minimumkövetelményekben
megfogalmazásra került.

M/2. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (3)
bekezdésének d) pontja alapján csatolnia kell azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését,
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be
kíván vonni a teljesítésbe. Ennek érdekében csatolni kell
képzettségüket, és a végzettséget igazoló dokumentumaikat,
saját kezűleg aláírt önéletrajzukat (amely tartalmazza a
nyelvismeretet). A csatolt dokumentumokból az alkalmassági
minimumkövetelmény megléte kétséget kizáró módon
megállapítható kell legyen.
M/3. Ajánlattevőnek csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. r. 15. § (3) bekezdésének e) pontja alapján a
teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések
áruleírását, melyből az előírt feltételeknek való megfelelés
megállapítható, azaz:
- meg kell neveznie a szoftver(eke)t és annak
(azok)verziószámát, amennyiben nem rendelkezik névvel
vagy verziószámmal, más a szoftver beazonosítására alkalmas
adatot, nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlatában bemutatott
statisztikai eljárással történő modell elkészítésére melyik
szoftver alkalmas,
- valamint nyilatkoznia kell, hogy a szoftver kereskedelmi
forgalomban, korlátozás nélkül hozzáférhető,
- nyilatkoznia kell arról, hogy a szoftver(ek) alkalmas(ak)-e
legalább 2 millió rekord elemzésére, és mely(ek) ez(ek) a

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmas az ajánlattevő, ha az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben
összesen (tehát nem évente) rendelkezik
szerződésszerűen befejezett (teljesített), legalább 3 darab
olyan – befejezett - referenciával, amely egyenként:
- aktuáriusi feladatok elvégzésére vonatkozott és
- az aktuáriusi feladatok elvégzésének ellenszolgáltatása
referenciánként elérte a nettó 1,5 millió Forintot és
- a három referencia legalább egyikében (tehát az egyik
legalább 1,5 millió Ft értékű referenciánál) olyan
aktuáriusi feladatot látott el, ahol kifejezetten az IAS
vagy IFRS követelményeknek megfelelő aktuáriusi,
értékvesztés és/vagy céltartalék számítás kidolgozása
volt a feladat.
Amennyiben határozatlan idejű vagy keretszerződésről
van szó, abban az esetben akkor felel meg Ajánlattevő a
fenti kritériumnak, ha volt a fenti feladatokra és összegre
vonatkozóan az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 3 évben elvégzett, befejezett és az
ellenszolgáltatás tekintetében megfizetett része a
szerződésnek.
M/2 Alkalmas az ajánlattevő amennyiben rendelkezik
legalább egy fő a teljesítésbe bevonandó olyan
szakemberrel, aki:
- magyar nyelven beszél,
- rendelkezik vagy fő, vagy mellék-szakirányon
teljesített aktuáriusi felsőfokú egyetemi végzettséggel,
- akár folyamatosan, akár nem folyamatosan, de legalább
1 évig / 12 hónapon keresztül aktuáriusi feladatot látott
el legalább az alábbi helyek egyikén: hitelintézetnél
és/vagy befektetési szolgáltatónál és/vagy alapkezelőnél
és/vagy nyugdíj-és egészségpénztár kezelőnél és/vagy
biztosítónál, és/vagy közszolgáltatónál, és/vagy
közüzemi szolgáltató cégnél, és/vagy önkormányzatnál
és/vagy központi költségvetési szervnél és/vagy
jogszabály alapján aktuárius igénybevételére köteles
szervnél vagy szervezetnél.
M/3. Akkor alkalmas, ha az ajánlattevő rendelkezik
legalább egy olyan szoftverrel, amely tekintetében
fennállnak az alábbi feltételek:
- a teljesítéshez rendelkezésre álló szoftverrel az
ajánlattevő által bemutatott statisztikai eljárással a
modell elkészíthető és
- a szoftver kereskedelmi forgalomban, korlátozás nélkül
hozzáférhető és
- a szoftver alkalmas legalább 2 millió rekord elemzésére
és
- a szoftver alkalmas MsSQL adatbázis kapcsolat vagy
standard csv, vagy txt fájlformátum fogadására.

szoftver(ek)
- nyilatkoznia kell arról, hogy a szoftver(ek) alkalmas(ak)-e
MsSQL adatbázis kapcsolat vagy standard csv, vagy txt
fájlformátum fogadására és mely szoftver(ek) alkalmas(ak)
erre
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott [ ] igen [x] nem

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott [ ] igen [x] nem
III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
[x] igen [ ] nem

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

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok
szerinti eljárás az alábbiak szerint:

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok
szerinti eljárás az alábbiak szerint:

[x] Nyílt

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Meghívásos

[ ] Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

[ ] Versenypárbeszéd

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos,
alkalmazásának indokolása:

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghívásos

[ ] Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetménnyel induló tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghívásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetménnyel induló tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és
tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás,
versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve
a megtárgyalandó ajánlatok számát: [ ] igen [ ] nem
IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
[ ] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
[x] Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Részszempont

Súlyszám

részszempont: a felhívás II.2.1) a.-f. pontjaiban foglalt feladatok ellátásának
nettó ajánlati ára (Ft, minél alacsonyabb)

80

részszempont: a felhívás II.2.1) g. pontjában foglalt 90/- 50% szakértői óra
2. mennyiségben megrendelői igény szerinti elemzések (minél alacsonyabb) nettó
díja (nettó Ft/szakértői óra)

20

a felhívás II.2.1) a.-f. pontjaiban foglalt feladatok késedelmes teljesítésére
3. vonatkozó napi késedelmi kötbér összege (Ft/nap, minimum: 50.000,-Ft/nap;
figyelemmel a felhívás V.3.3.2) pontjában foglaltakra)

5

1.

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
[ ] Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
[ ] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2012/05/14 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell [x] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 40.000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértékét Ajánlatkérő MÁK-nál vezetett 10032000-01800016 számú számlájára átutalással
(közlemény rovatban kérjük feltüntetni: aktuáriusi feladatok dokumentáció), vagy a házi pénztárba történő befizetéssel
kell teljesíteni, ebben az esetben munkanapokon hétfőtől csütörtökig 10:00-12:00 óráig, valamint 13:00 órától 15:00
óráig, pénteken: 10:00 - 12:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján de. 8:30 - 11:00 óráig. A fenti összeg
bruttóban értendő.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2012/05/14 (év/hó/nap) Időpont: 11:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
[ ] Az EU bármely hivatalos nyelve
[ ] Az EU következő hivatalos nyelve(i):
[ ] Egyéb:
[x] Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2012/05/14 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
Hely: Diákhitel Központ Zrt., 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. szám, I. emelet 131. szoba
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek [x] igen [ ] nem
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62.§ (2) bekezdése alapján meghatározott személyek.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
[ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás
időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel
feltétele? (adott esetben) [x] igen [ ] nem
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
A dokumentáció megvásárlása és átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattétel
érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak
meg kell vásárolnia. A dokumentáció megvásárlása és az erről szóló igazolása esetében a felhívás I.1) pontja szerinti
címen történt megkérését követően az Ajánlattevő által megadott e-mail címre Ajánlatkérő elektronikusan rendelkezésre
bocsátja legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő két munkanapon belül. A dokumentáció másra át nem ruházható.
A dokumentáció másra nem ruházható át, nem másolható és nem publikálható.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1,00-10,00
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot:
Az 1. és 2. részszempont tekintetében a minél alacsonyabb megajánlás a kedvezőbb Ajánlatkérő számára. Az 1. és 2.
részszempont tekintetében a bírálat módszere a következő:
Ajánlatkérő számára legkedvezőbb megajánlásra (legalacsonyabb árra) 10,00 pontot ad. A többi ajánlat pontszáma az
alábbiak szerint kerül kiszámításra: az adott Ajánlattevő pontszáma kettő tizedes jegy pontossággal számolva az 1. és 2.
részszempont esetében= (legalacsonyabb ár/ az adott ajánlattevő által megajánlott ár) x 9 + 1.
A 3. részszempont esetében a legmagasabb napi kötbér a legkedvezőbb és ez kapja a 10,00 pontot. A többi ajánlat
pontszáma az alábbiak szerint kerül kiszámításra: az adott Ajánlattevő pontszáma kettő tizedes jegy pontossággal
számolva = (vizsgált ajánlati elem/ legkedvezőbb ajánlati elem) x 9 +1.
Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra,
majd az így kialakult súlyozott pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek. Az ajánlatkérő kettő tizedes jegyig
számol.
Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (7) bekezdése alapján rögzíti, hogy a 3. bírálati részszempont tekintetében a napi 50.000,-Ft-ot el
nem érő megajánlás esetében az ajánlat érvénytelen, míg a napi 100.000,-Ft, vagy azt meghaladó kötbérre az Ajánlatkérő
egyaránt a maximális 10,00 pontot adja.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
[x] igen [ ] nem
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2) pont P/1. és P/2. III.2.3) pont M/1., M/2., M/3. alkalmassági követelmény
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: [ ] igen [x] nem
V.4) Egyéb információk:
1.) Az ajánlatokat írásban és zártan, 3 pld-ban (1 eredeti, 2 másolat, megjelölve, hogy melyik példány az eredeti) kell
közvetlenül vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
2.) Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 7. §-a alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében
az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást.
3.) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia
kell a közös ajánlattevők megjelölését. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges

felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciumi szerződés) másolatban, mely tartalmazza a közös ajánlattevők
között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az
eljárás során képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak azt is
tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért
egyetemleges felelősséget vállalnak.
4.) A Kbt. 36.§ (5) bekezdése alapján az ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek nem
kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló,
elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen jogosult, ilyennek minősülnek a szolgáltatási
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások is.
5.) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 60.§ (6) bekezdése szerint.
6.) Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakat.
7.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 55.§ (5) bekezdésére; az 55.§ (6) bekezdés
a)-b) pontjára, valamint a 60. § (3) és (5) bekezdésére vonatkozóan.
8.) Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a Magyar
Nemzeti Banknak az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyama alapján
számítja át magyar forintra.
9.) A Kbt.36.§ (3) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
10.) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére
az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat beadási módja megválasztásának kockázatait az ajánlattevő köteles viselni.
Az ajánlatot személyesen munkanapokon (hétfőtől péntekig) 9.00 és 15.00 óra között, vagy előzetesen egyeztetett
időpontban, illetőleg az ajánlattételi határidő utolsó napján 9.00 és 11.00 óra között lehet leadni a felhívás I.1) pontja
szerinti helyen.
11.) Az ajánlatokkal szemben támasztott formai követelmények
- Az ajánlatot tollal vagy géppel kell kitölteni.
- Az ajánlat eredeti példányát 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 ajánlat 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.
- Az ajánlatban 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 ajánlathoz
csatolandók az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintája.
- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot
aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
12.) Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania (Kbt. 60.§ (1) bekezdés)
13.) Ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés
teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban arról, hogy eleget tett –e tájékozódási
kötelezettségének.

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2012/04/19 (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐ BE
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám:

Ország:
Telefon:

Címzett:
E-mail:
Internetcím (URL):

Fax:

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK BESZEREZHETŐK
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Telefon:

Címzett:
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:

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST VÉGZI
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Ország:

--------------- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) --------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
RÉSZ SZÁMA 1 ELNEVEZÉS:
1) RÖVID MEGHATÁROZÁS:
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
3) MENNYISÉG
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:

4) A

SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA
FELTÜNTETÉSE (adott esetben)

VAGY

KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE

VONATKOZÓ

KÜLÖNBÖZŐ

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

IDŐPONTOK

