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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
RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ
I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Diákhitel Központ Zrt.
Postai cím:
Csalogány utca 9-11.
Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1027

Ország:
HU

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Diákhitel Központ Zrt., Beszerzési Osztály, dr. Kovács Krisztián
osztályvezetı

Telefon:
224-9683

E-mail:
kovacs.krisztian@diakhitel.hu

Fax:
224-9673

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérı általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következı címen szerezhetık be:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következı címen szerezhetık be:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következı címre kell benyújtani:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2) Az ajánlatkérı más ajánlatkérı(k) nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem
[x]
II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1 ) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés
Étkezési, ajándék és kultúra utalványok beszerzése.
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 [x]

c) Szolgáltatás [ ]

Kivitelezés

[]

Adásvétel

Tervezés és kivitelezés

[]

Lízing

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

[]

Bérlet

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

Részletvétel

[]

Ezek
kombinációja/Egyéb

[]

Építési koncesszió

[]

A teljesítés helye
NUTS-kód

Szolgáltatási koncesszió
[]
A teljesítés helye

A teljesítés helye

1027 Budapest, Csalogány
u. 9-11.

NUTS-kód

NUTS-kód HU101
II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]
Keretmegállapodás megkötése [ ]
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevıvel [ ]
A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek létszáma VAGY,
adott esetben, maximális létszáma
A keretmegállapodás idıtartama:
Idıtartam év(ek)ben: VAGY hónap(ok)ban:

Keretmegállapodás egy
ajánlattevıvel [ ]

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes idıtartama alatt (csak számokkal):
A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire
lehetséges):
II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya
A Diákhitel Zrt.– nél dolgozó munkavállalók részére a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII.tv (Szja tv.) szerint adómentesen fogyasztásra kerülı hideg-, meleg -, ajándék-, valamint
kultúrautalvány biztosítása 2010. április 30. napjáig.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fı szószedet

Kiegészítı szószedet (adott esetben)

Fı tárgy 30199770-8
II.1.7) Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a
B. mellékletbıl szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre [ ]

egy vagy több részre [ ]

valamennyi részre [ ]

II.1.8) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]
II. 2) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben) :
2009. december 31-ig szállítandó mennyiség és címletek:
Mennyiség:
- hidegutalvány: 6000,- Ft/fı/hó értékben 1 fı részére, de maximum 3 fı részére;
- melegutalvány: 12.000,- Ft/fı/hó értékben 102 fı, de maximum 112 fı részére;
- ajándékutalvány: 439 db 7150,-Ft-os ajándékutalvány, de maximum 550 db 7150,-Ft-os
ajándékutalvány.
- kultúra utalvány: 616.500,- Ft értékben, de maximum 750.000,-Ft értékben.
Címletek:
- 6000,- Ft-os hidegutalványnál: 6000,- Ft érték 1000,- Ft-os címletekben,
- 12.000,- Ft-os melegutalványnál: 10.000,- Ft érték 500,- Ft-os címletekben, 2000,- Ft érték 200,Ft-os címletekben;
- 7150,- Ft-os ajándékutalványnál: 3 db 1000,-Ft-os, 6 db 500,-Ft-os, 3 db 300,-Ft-os, 1 db 250,- Ftos címletben VAGY 6 db 1000,- Ft-os, 1 db 650,- Ft-os, 1db 500,- Ft-os címletben VAGY 3 db
1000,- Ft-os, 6 db 500,- Ft-os, 5 db 200,- Ft-os, 1 db 150,- Ft-os címletben.
- kultúra utalványnál: 27 db 5000,-Ft-os címletben; 127 db 2000,-Ft-os címletben; 159 db 1000,-Ftos címletben, 134 db 500,-Ft-os címletben, 1 db 300,-Ft-os címletben; 6 db 200,-Ft-os címletben
VAGY 194 db 2000,- Ft-os címletben, 162 db 1000,- Ft-os címletben, 127 db 500,- Ft-os címletben,
15 db 200,- Ft-os címletben.
2010. január 01. és 2010. április 30. között szállítandó mennyiség és címletek:
Mennyiség:
- hidegutalvány: 6000,- Ft/fı/hó, de maximum 8000,- Ft/fı/hó értékben 1 fı részére, de maximum 3
fı részére;
- melegutalvány: 12.000,- Ft/fı/hó, de maximum 15.000,- Ft/fı/hó értékben 102 fı, de maximum

112 fı részére;
Címletek:
Amennyiben az étkezési utalványok tekintetében 2010. január 01.-tıl 2010. április 30. napjáig
maradnak a 2009. december 31-ig szállítandó értékek, úgy a fentiekben annak megfelelı címletek
szállítása, amennyiben az értékek nınek, úgy minimum a fenti címletek kiegészítve az
értékkülönbségre a fenti legmagasabb címletekkel.

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlıdı jellegő
szerzıdések esetében kérjük feltüntetni a további szerzıdések tervezett idejét:
hónapokban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)

II.3) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
VAGY: kezdés 2009/05/12 (év/hó/nap)
befejezés 2010/04/30 (év/hó/nap)

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér.
III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre
Az ellenérték kiegyenlítése magyar forintban (HUF) történik az ajánlattételi felhívás
dokumentációjában foglalt szerzıdésben meghatározott feltételekre tekintettel benyújtott
részszámlák, illetve végszámla alapján, a teljesítés igazolása esetén a teljesítést követı 30 napon
belül a Kbt. 305.§ (1) és (3) bekezdései szerint. A jelen közbeszerzés finanszírozásához a szükséges
fedezet rendelkezésre áll és az Ajánlatkérı az éves költségvetésébıl biztosítja.
III.1.3) A közös ajánlatot tevı nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi
személy (adott esetben)
Nem követelmény.

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben)
igen [ ] nem [x]
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevı/a részvételre jelentkezı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró
okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat
is
Az elıírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A részvételre jelentkezıvel vagy alvállalkozójával, vagy a Kbt. 66. § (2) bekezdése, illetıleg 67. §
(4) bekezdése szerinti szervezettel szemben nem állhatnak fenn a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i)
pontjaiban foglalt kizáró okok.
A részvételre jelentkezıvel, 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 jelentkezınek, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának a Kbt. 136. § (3) bekezdésében foglalt módon kell igazolnia
- egyszerő nyilatkozattal, amely nyilatkozat a részvételi jelentkezési határidı lejártának napjától 30
napnál nem régebben kelt - hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének hatálya alá azzal, hogy
a 60. § (1) bekezdés g) pontja szerinti, a munkaügyi ellenırzésrıl szóló 1996. évi LXXV. törvény
hatálya alá tartozó esetet az Ajánlatkérı ellenırzi, valamint a Kbt. 60. § (1) bekezdés e) pontja
szerinti köztartozások hiányával kapcsolatos hatósági igazolásokat (APEH, VPOP) és a Kbt. 60. §
(1) bekezdés h) pontjával kapcsolatos hatósági igazolásokat legkésıbb a részvételi szakasz
eredményhirdetésétıl számított 15 napon belül kell csatolnia.
A részvételre jelentkezınek a Kbt. 105. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozatot kell
tennie, azaz nyilatkoznia kell, hogy a részvételre jelentkezı nem vesz igénybe a Kbt. 60. § (1)
bekezdése, hatálya alá tartozó alvállalkozót.
A Kbt. 60.§ (1) bekezdés g) pontja tekintetében ajánlatkérı elıírja, hogy amennyiben a részvételre
jelentkezı vagy a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója nem tartozik a
bányászatról szóló törvény hatálya alá, úgy az erre vonatkozó, a részvételi jelentkezési határidı
lejártát legfeljebb 30 nappal megelızıen kelt eredeti, vagy hiteles másolatban benyújtott
nyilatkozatokat kell – részvételre jelentkezınek, illetve a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozójának csatolnia.
A Kbt. 66.§ (2) bekezdése és a Kbt. 67.§ (4) bekezdése esetében a kizáró ok fenn nem állását a Kbt.
63.§ (7) bekezdése szerinti módon kell igazolni.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

P/1 A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján a
jelen hirdetmény feladását megelızı 3 lezárt
üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvénynek
megfelelı beszámoló által tartalmazott
eredmény-kimutatás hiteles másolatának
csatolása a részvételre jelentkezı, eredmény-

P/1 Részvételre jelentkezı alkalmas,
amennyiben a részvételre jelentkezınek,
illetıleg a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak a mérleg szerinti eredménye a
jelen hirdetmény feladását megelızı 3 lezárt

kimutatás hiteles másolatának csatolása a 10 %-ot
meghaladó mértékő alvállalkozó vonatkozásában,
amennyiben a részvételre jelentkezı, illetve 10
%-ot meghaladó mértékő alvállalkozó
letelepedése szerinti ország joga elıírja
közzétételét. Amennyiben a letelepedés szerinti
ország joga nem írja elı a közzétételt, akkor
csatolja eredetiben vagy hiteles másolatban
nyilatkozatát a hirdetmény feladását megelızı
utolsó 3 lezárt üzleti év mérleg szerinti
eredményérıl.
P/2 A Kbt. 66.§ (1) bekezdése c) pontja szerinti
Részvételre jelentkezınek és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak együttesen:
Az elızı három lezárt üzleti év teljes
forgalmáról, valamint ugyanezen idıszakra a
közbeszerzés tárgyának forgalmáról szóló
nyilatkozatot kell csatolni attól függıen, hogy a
Részvételre jelentkezı mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben
ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak. A
nyilatkozatot mind a teljes forgalom, mind a
közbeszerzés tárgya szerinti forgalom
tekintetében üzleti évenkénti bontásban kell
megadni, amelybıl Ajánlatkérı az alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelést
megállapíthatja.

üzleti évbıl legalább kettıben „nem negatív”,
vagy pozitív volt; a részvételi jelentkezınek és
a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak e tekintetben különkülön kell megfelelnie.
P/2 Alkalmas a Részvételre jelentkezı és a
10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó együttesen, ha: a) az elızı
három lezárt üzleti évbıl legalább kettıben a
teljes forgalma elérte évenként a bruttó
40.000.000,- Ft-ot, és b)a közbeszerzés
tárgyának megfelelı, étkezési utalvány
esetében a forgalom az elızı három lezárt
üzleti évbıl legalább kettıben évenként elérte a
bruttó 20.000.000,- Ft-ot,valamint c)
amennyiben az ajándékutalvány és kultúra
utalvány esetében mindösszesen a forgalom
elérte az elızı három lezárt üzleti évbıl
legalább kettıben évenként a bruttó
5.000.000,- Ft-ot.

A Részvételre jelentkezı a fenti pénzügyigazdasági alkalmassági követelménynek a Kbt.
66.§ (2) bekezdése alapján megfelelhet úgy is,
hogy más szervezet erıforrásaira támaszkodik. A
Részvételre jelentkezı ebben az esetben is
köteles igazolni, hogy a szerzıdés teljesítéséhez
szükséges erıforrások rendelkezésére állnak majd
a szerzıdés idıtartama alatt. Az igazolás az
érintett szervezet kötelezettségvállalásra
vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával történik
azzal, hogy ajánlatkérı kiköti, hogy a
kötelezettségvállaló külsı erıforrásnak is meg
kell felelnie a Részvételre jelentkezıre írt fenti
pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltételeknek,
amelyeknek való megfelelést Ajánlatkérı
vizsgálja és a minimumkövetelményeknek való
nem megfelelés esetén Részvételre jelentkezı
alkalmatlanságát állapítja meg.
III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

M/1 A Kbt. 67.§ (1) bekezdése a) pontja alapján
Részvételre jelentkezı, és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó értékő alvállalkozó
ismertesse az elızı kettı év (2007, 2008 év)
legjelentısebb szállításait (legalább teljesítés
ideje, a szerzıdést kötı másik fél megnevezése, a
szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, vagy
a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más
adat.) A Részvételre jelentkezınek az igazolás
módjával kapcsolatban a Kbt. 68.§ (1) bekezdése
szerint kell eljárni.
M/2 Részvételre jelentkezınek be kell mutatnia a
beszerzendı utalványok mintapéldányait a Kbt.
67.§ (1) bekezdésének d) pontja szerint.

A Részvételre jelentkezı a Kbt. 67.§ (4)
bekezdésére tekintettel a fenti mőszaki-szakmai
alkalmassági követelményeknek megfelelhet úgy
is, hogy más szervezet erıforrásaira támaszkodik.
A Részvételre jelentkezı ebben az esetben is
köteles igazolni, hogy a szerzıdés teljesítéséhez
szükséges erıforrások rendelkezésére állnak majd
a szerzıdés idıtartama alatt. Az igazolás az
érintett szervezet kötelezettségvállalásra
vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával történik
azzal, hogy ajánlatkérı kiköti, hogy a
kötelezettségvállaló külsı erıforrásnak is meg
kell felelnie a Részvételre jelentkezıre írt fenti
mőszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek,
amelyeknek való megfelelést Ajánlatkérı
vizsgálja és a minimumkövetelményeknek való
nem megfelelés esetén Részvételre jelentkezı
alkalmatlanságát állapítja meg.

M/1 Alkalmatlan a Részvételre jelentkezı és a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
együttesen (együttes megfelelés), ha az elmúlt
kettı évben (2007, 2008) a Részvételre
jelentkezı, illetıleg a 10%-ot meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
nem rendelkezik étkezési utalvány esetében
minden évben legalább egy, egyenként
legalább bruttó 15.000.000,-Ft összegő
referenciával, valamint összességében az
ajándékutalvány és kultúra utalvány esetében
az elmúlt kettı év (2007, 2008) mindegyikében
egy, egyenként legalább bruttó 4.500.000,- Ft
összegő referenciával.

M/2 A Részvételre jelentkezı és a
közbeszerzés 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen
alkalmatlan, ha a bemutatott mintapéldányok
nem rendelkeznek hamisítás gátlóval ellátott
(hologrammal vagy fémcsíkkal, vagy más
hamisítás gátlóval) és sorszámmal (étkezési
mintautalványt, mind hideg, mind készétel
utalványt be kell mutatni; ajándékozási, kultúra
utalvány mintát kell bemutatni).

III.2.4) Fenntartott szerzıdések
A szerzıdés védett mőhelyek számára fenntartott? igen [ ] nem [x]

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
igen [ ] nem [ ]
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás:
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közremőködı személyek nevét és képzettségét? igen [ ] nem [ ]

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt

[]

Meghívásos

[]

Gyorsított
meghívásos

[x]

Tárgyalásos [ ]

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
A Kbt. 136.§ (1) bekezdésére tekintettel a meghívásos eljárásra a Kbt.
107.§-a és 122.§-a szerint elıírt határidık nem lennének betarthatók a
következı indokokra tekintettel. Ajánlatkérı által a 2008. évben étkezési
és egyéb utalványok beszerzésére kötött szerzıdés 2009. március 31.
napján lejár. Ezt követıen Ajánlatkérınek 2009. április 01. naptól
biztosítania kell munkavállalói részére étkezési és egyéb utalványokat a
szociális juttatási rendszere alapján. Ajánlatkérı a következı okokra
tekintettel azonban korábban nem tudta megindítani jelen eljárást: A
Diákhitel Központ Zrt. üzleti tervének elfogadása 2009. február 4. napján
történt meg Tulajdonosi döntés alapján. Csak az üzleti terv elfogadását
követıen kerülhetett sor az Ajánlatkérı részérıl a beszerzendı utalványok
mennyiségének munkavállalók általi felmérésére. Ennek következtében a
jelen eljárást, a mennyiség meghatározását követıen legkorábban a mai
napon lehetett megindítani és a gyorsított meghívásos eljárással van
lehetıség arra, hogy a 2009. április hónapra vonatkozó utalvány-juttatási
kötelezettségének az Ajánlatkérı a lehetı leghamarabb eleget tegyen.
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezık kiválasztása, megjelölése? igen
[ ] nem [ ]
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezık nevét és címét a
VI.3., További információk rovatban kell megadni
A tárgyalásos eljárás jogcímének megjelölése:

Gyorsított
tárgyalásos [ ]

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

Versenypárbeszéd
[]
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezık létszáma vagy keretszáma
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, illetve keretmegállapodás esetén)
Létszám
VAGY: minimum és, adott esetben, maximum
A jelentkezık számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevık létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) (adott esetben)
Igénybe veszik-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? igen [ ] nem [ ]

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás [ ]
VAGY
Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x]
[x] az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

Részszempont

Súlyszám

1. részszempont: kezelési költség nettó ára

60

2. részszempont: melegutalvány elfogadóhelyek száma

30

3. részszempont: hidegutalvány elfogadóhelyek száma

5

4. részszempont: kultúrautalvány elfogadó helyek száma 5
IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésrıl (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
455/2009
IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén
Elızetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]
A hirdetmény száma a KÉ-ben:
Ajánlati/részvételi felhívás [ ] VAGY Egyszerősített ajánlattételi felhívás (DBR) [ ]
A hirdetmény száma a KÉ-ben:
Egyéb korábbi közzététel [ ]
A hirdetmény száma a KÉ-ben:

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetık (versenypárbeszéd
esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: (év/hó/nap ) Idıpont:

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [ ] nem [ ]
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:

IV.3.4) Az ajánlattételi határidı, illetve a részvételi határidı
Dátum: 2009/04/09 (év/hó/nap) Idıpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezık részére (ha ismert)
(m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: 2009/04/17 (év/hó/nap )
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (nyílt eljárás esetén; kivéve a közbeszerzési
törvény 254. §-a szerinti tárgyalás kezdeményezése esetében)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: (az ajánlattételi határidı lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (év/hó/nap) Idıpont:
Helyszín:
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLİDİ JELLEGŐ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) A SZERZİDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb
hivatkozási alapot:

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
VI. 3.1) A hiánypótlás lehetısége vagy annak kizárása Ajánlatkérı hiánypótlásra
lehetıséget biztosít.

A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre
A hiánypótlás teljes körő.
VI.3.2.) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés idıpontja
VI.3.3.) Nyílt eljárás esetén a szerzıdéskötés tervezett idıpontja
VI.3.4.) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi jelentkezések felbontásának
feltételei
Dátum: 2009/04/09 (év/hó/nap) Idıpont: 10:00
Helyszín:
Diákhitel Központ Zrt., 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11., 121. számú szoba.
A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 110.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerint.
VI.3.5.) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi szakasz eredményhirdetési
idıpontja
2009. 04. 17. 13:00 óra.
VI.3.6.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı
szabályai, az elsı tárgyalás idıpontja (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
VI.3.7.1.) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel
feltétele?
igen [ ] nem [x]
VI.3.7.2.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk
VI.3.8.1.) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felsı határa:
1 – 100 pont.
VI.3.8.2.) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja
aVI.3.8.1) szerinti ponthatárok közötti pontszámot
Az elsı részszempont esetében a legkisebb nettó kezelési költség, a második, harmadik
és negyedik részszempont esetében az elfogadóhelyek minél nagyobb száma kapja a
magasabb pontszámot, maximálisan a 100 pontot. A megajánlott legelınyösebb
részszemponthoz viszonyítva a többi ajánlat pontszáma arányosan kevesebb pontot
kap. Az így kapott pontszámok a részszempontok szerinti súlyszámmal felszorzásra
kerülnek, majd összeadásra kerülnek. Az ajánlatkérı a pontszámokat - törtek esetén két tizedesjegyre kerekíti a pontszámítás során. Az elfogadóhelyek száma tekintetében
elfogadóhelynek számít: egyenként minden, az utalványok elfogadására alkalmas hely.
Ajánlatkérı kiköti, hogy az utalványok leszállításáért díjat a Részvételre jelentkezı az
ajánlattételi szakaszban megtételre kerülı ajánlatában nem számolhat fel, az ezzel
ellentétes ajánlatot érvénytelennek fogja tekinteni Ajánlatkérı. Az ajándékutalványok
tekintetében kizárólag olyat kíván beszerezni Ajánlatkérı, amely legalább:
szépségápolásra (és/vagy kozmetikára, és/vagy egészségmegırzés elısegítésére), sportra
(és/vagy szabadidıre), vegyiárura, ruházatra, bútorra (és/vagy lakberendezésre,
és/vagy lakástextilre), háztartásra (és/vagy mőszaki cikkre), elektronikára és
élelmiszerre egyaránt felhasználható.
VI.3.9.) A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti feltételek és ezek elıírt igazolási módja a
minısített ajánlattevık hivatalos jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı minısítési
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen [x] nem [ ]

VI.3.10.) Meg kell jelölni az ajánlatban
a) az ajánlattevı által a szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat? igen [x] nem [ ]
b) a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevı harmadik
személlyel szerzıdést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül? igen [x]
nem [ ]
VI.3.11.) Egyéb információk:
A szállítóval kötendı szerzıdéses feltételeket az Ajánlatkérı az ajánlattételi szakaszban
közli. Ajánlatkérı már most rögzíti, hogy a szerzıdés idıtartama alatt kétszer küld négyhavi
mennyiségre, valamint egyszer három hónapos mennyiségre megrendeléseket, kivéve az elsı
szállítást, amelynek határideje 2009. május 19. Eddig a határidıig külön megrendelés nélkül
két havi étkezési utalványt kell a nyertes szállítónak szállítania: 108 fı/hó részére 12.000,-Ft
értékben melegétel utalványt, és 1 fı/hó részére 6000,-Ft értékben hidegétel utalványt, majd
2009. május 26. napjára 239 db 7150,-Ft-os ajándékutalványt, valamint kultúra utalványt 616
500,-Ft értékben. Egyébiránt a megrendeléseket követı 5 munkanapon belül kell majd
szállítania a szerzıdés-tervezetben meghatározottak szerint.
A Részvételre jelentkezınek a Kbt. 104.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell tennie,
amelyben nyilatkozik, hogy a részvételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelıen készítette el, és nyújtotta be a részvételi jelentkezést.
A részvételi szakaszban ajánlatkérı nem kérhet, a Részvételre jelentkezı pedig nem tehet
ajánlatot, amennyiben ajánlatot tesz, érvénytelen a részvételre jelentkezése a Kbt. 114.§ b)
pontja alapján.
A részvételi jelentkezések benyújtására elıírt formai követelmények: A részvételi
jelentkezéseket cégszerően aláírva, négy példányban (egy eredeti és az eredetivel mindenben
azonos 3 db másolati példány), kötött vagy főzött formában, minden oldal(figyelem!
tartalommal rendelkezı és tartalommal nem rendelkezı minden egyes oldal) folyamatos
oldalszámozásával és a részvételre jelentkezı szignójával, tartalomjegyzékkel ellátva, zárt
borítékban/dobozban kell benyújtani „Diákhitel Zrt. étkezési jegy – 2009” jeligével. A
borítékon továbbá fel kell tüntetni a “Határidı elıtt nem bontható fel” feliratot is. A
benyújtott példányok borítólapján szerepelnie kell az “Eredeti”, illetıleg a “Másolat”
feliratnak. Ha az “Eredeti” és a “Másolat” feliratú példányok között eltérés van, az “Eredeti”
feliratú példány az irányadó. A cégszerően aláírt oldalakon kívül minden egyes oldalt el kell
látnia szignóval a részvételre jelentkezınek.
A részvételi jelentkezésben fel kell egyértelmően tüntetni a részvételre jelentkezı nevét és
címét (székhelyét), telefon és telefax számát, kapcsolattartójának nevét és e-mail címét. Ha
több részvételre jelentkezı közösen jelentkezik, úgy egyértelmően fel kell tüntetni a közös
részvételre jelentkezı nevét és címét (székhelyét), valamint a tagok neveit és címeit,
valamint az elıbb sorolt elérhetıségi adatokat (tel-, faxszám) tagonként azzal, hogy egy
kapcsolattartó személyt és e-mail címet fel kell tüntetni . A közös ajánlattétel esetére
vonatkozó megállapodásukat a részvételi jelentkezéshez csatolni kell. A megállapodásban a
közös részvételre jelentkezınek nyilatkoznia kell a képviselet és a feladatmegosztás
módjáról, továbbá a szerzıdésszerő teljesítéséért egyetemleges felelısséget kell vállalniuk.
Közös jelentkezés esetén az ilyen – egyetemleges felelısséget vállaló – megállapodás
hiányában a részvételi jelentkezés érvénytelen.
A részvételre jelentkezéshez minden idegen nyelvő dokumentumot hiteles magyar nyelvő
fordításban is csatolni kell a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986 (VI.26.) MT
rendelet alapján, e nélkül a részvételre jelentkezés érvénytelen.
A Részvételre jelentkezınek, közös részvételi jelentkezés esetén a tagok mindegyikének,
valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak – igénybevétel esetén a Kbt. 66.§ (2) bekezdése, illetve 67.§ (4) bekezdés
szerinti szervezetnek - csatolnia kell jelen részvételi felhívás feladásának napjától 30 napnál
nem régebbi a (Cégbíróság, IRM, az arra jogosult közjegyzı által kiadott) eredeti vagy

hiteles másolati példányú cégkivonatát; valamint az itt felsoroltak részérıl a jelen eljárás
vonatkozásában a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányának eredeti vagy egyszerő
másolati példányát.
A részvételre jelentkezés során a különbözı devizák Forintra történı átszámításánál a
részvételre jelentkezı a részvételi felhívás feladásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti
Bank által meghatározott deviza középárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely
devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára a részvételre jelentkezı saját
központi bankja által, a részvételi felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított
Forint ellenérték a mértékadó.
Átszámítás esetén a részvételre jelentkezınek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az
átszámítást külön, cégszerően aláírt lapon, a nem Forint összegeket tartalmazó okiratok mögé
kell csatolni.
Meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben:
a) a részvételre jelentkezı által a szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat. (Kbt. 105.§ (1)
bekezdés b) pontja).
b) a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben a részvételre jelentkezı harmadik
személlyel szerzıdést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül. (Kbt. 105.§ (1)
bekezdés a) pontja).
Ajánlatkérı kifejezetten felhívja a Részvételre jelentkezık figyelmét arra, hogy jelen
beszerzés becsült értéke szerint egyszerő eljárásrendbe tartozó beszerzés, azonban a Kbt.
245.§ (5) bekezdésére tekintettel nemzeti rezsimben kell lefolytatnia az eljárást.

VI.4) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2009/03/23 (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZİ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON
SZEREZHETİK BE
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTİ
IRATOK (A VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK IS)
BESZEREZHETİK

Hivatalos név:
Postai cím:

Város/Község

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI
JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK

4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉRİ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ FELTÜNTETÉSE
(adott esetben)
Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRİL

----------------------(E mellékletbıl a részek számának megfelelıen több példány használandó) -------

