Ajánlattételi felhívás
a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, (e-mail)
Diákhitel Központ Zrt.
Illényiné Mészáros Ildikó mb. üzemeltetési osztályvezető
1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.
tel: 224-96-46
fax: 224-9670

b) Hivatkozást a közzétett részvételi felhívásra és közzétételének napjára
A részvételi felhívás a Közbeszerzési Értesítő 109. számában jelent meg 2006. szeptember
20. napján, K.É. – 20337/2006 szám alatt.
c) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési
helye és pénzügyi feltételei, ha ezeket az információkat a részvételi felhívásban az
Ajánlatkérő nem adta meg és a dokumentációt az ajánlattételi felhívással
egyidejűleg nem küldte meg
A jelen ajánlattételi felhívás dokumentációját (műszaki leírás, szerződés-tervezet)
Ajánlatkérő a jelen felhívással egyidejűleg ingyenesen Ajánlattevők rendelkezésére
bocsátja.
d) A részvételi felhívásban előírtakkal összhangban – ha szükséges – az ajánlathoz
csatolandó azon igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok meghatározását,
amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója az ajánlattételi
szakaszban sem tartozik a kizáró okok hatálya alá
Ajánlattevőnek nem kell csatolnia azokat az igazolásokat, nyilatkozatokat, amelyeket a
részvételi jelentkezéshez már csatolt, kivéve a Kbt. 121.§ (4) bekezdésben foglalt azon
esetet, ha a részvételre jelentkező által már csatolt igazolás, vagy nyilatkozat nem
alkalmas a részvételi felhívásban előírt kizáró okok, illetőleg alkalmasság bizonyítására.
Ha ilyen eset fennáll, akkor az igazolás módjára a részvételi felhívásban előírtak
irányadók.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 136.§ (3) bekezdésében meghatározott
igazolások esetében az igazolás benyújtására előírt határidő a részvételi szakasz
eredményhirdetésétől számított 15 nap. (Ld.: részvételi felhívás III.2.1.) pontja.)
e) A hiánypótlás lehetőségét vagy annak kizárását
Ajánlatkérő a hiánypótlásra lehetőséget biztosít. Hiánypótlás teljes körű.
f) Az ajánlattételi határidő
2006. október 09. 15.00 óra
g) Az ajánlat benyújtásának címe
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Diákhitel Központ Rt.
1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.
Illényiné Mészáros Ildikó mb. üzemeltetési osztályvezető
h) Az ajánlattétel nyelve
magyar
i) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje
Helye: Diákhitel Központ Rt.
1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.
1. emeleti tárgyaló 123. szoba
Ideje: 2006. október 09. 15.00 óra
j) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak
A Kbt. 80.§ (2) bekezdésében írt személyek
k) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve tárgyalásos eljárásban)
l) Az eredményhirdetés időpontját és a szerződéskötés tervezett időpontját, ha azt a
részvételi felhívás nem tartalmazta, vagy másként tartalmazta
Eredményhirdetés időpontja: 2006. október 12. 16.00 óra.
Szerződéskötés tervezett időpontja: ugyanaz, mint a részvételi felhívásban: 2006. október
20.
m) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja
2006. október 03.
n) A tárgyalás lefolytatásának menete és az Ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai
Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tett Ajánlattevőkkel szándékai szerint kettő fordulóban
tárgyal a Diákhitel Zrt. székhelyén, az 1. emeleti 123. sz. tárgyalójában. Ajánlatkérő az
első fordulóban 2006. október 11-én 10.00 órától az Ajánlattevőkkel óránként, különkülön, azok nevei ABC szerinti sorrendje szerint tárgyal. A tárgyaláson először az ajánlat
műszaki tartalmának, majd ezt követően a szerződéses feltételeknek és az ajánlati árnak a
tárgyalására kerül sor. Ajánlatkérő az első tárgyalási fordulót követően a tárgyaláson tett
ajánlatokat megvizsgálja abból a szempontból, hogy azok műszaki-szakmai tartalma, a
szerződéses feltételek meghatározása megtörtént-e az első tárgyalási fordulóban olyan
pontossággal, amely számára lehetővé teszi a bírálati részszempontok, ill. módszer szerint
a pontozást. Amennyiben nem, úgy az összes Ajánlattevővel - külön-külön, óránként,
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ABC szerinti sorrendben - mindaddig tárgyal, amíg a szerződéses feltételek, illetve a
műszaki-szakmai tartalom pontos meghatározásra nem kerül.
Ajánlatkérő a bírálati szempont szerinti minél kedvezőbb ajánlat elérése érdekében
minden tárgyalási forduló után az összes Ajánlattevővel egyidejűleg ismerteti az
Ajánlattevők által az adott tárgyalási fordulóban adott ajánlatuknak a bírálati
részszempontok szerinti tartalmi elemeit.
Ajánlatkérő két fordulós tárgyalás esetén a második fordulóban (illetve, ha több
fordulóban tárgyal, úgy az utolsó fordulóban) már csak a két legkedvezőbb ajánlatot tett
Ajánlattevővel tárgyal, két fordulós tárgyalás esetén 2006. október 12. napján 09.00
órától, óránként , ABC szerinti sorrend szerint.
Az Ajánlattevők két fordulós tárgyalás esetén a második (illetve több fordulós tárgyalás
esetén az utolsó) fordulóban a korábbi fordulóhoz képest az Ajánlatkérő számára csak
kedvezőbb ajánlatot tehetnek, és az Ajánlatkérő a Kbt. 127.§ (2) bekezdése szerint sem
módosíthatja már feltételeit.
Ajánlatkérő a tárgyalások során, úgy mint a közbeszerzési eljárás egészén biztosítja
Ajánlattevők számára az egyenlő bánásmódot, így különösen az Ajánlatkérő által adott
bármilyen tájékoztatást az összes Ajánlattevőnek megadja. A tárgyalásról jegyzőkönyv
készül a Kbt. 128.§ (5) bekezdése szerint.
o) Az első tárgyalás időpontja
2006. október 11. 10.00 óra
p) Egyéb információk
1.) Az elbírálás szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat, a következő
részszempontok és súlyszámok alapján
1. szkennelés vállalkozói díja
2. adatrögzítő és irattárkezelő program ára
3. bértárolás havi díja
4. iratkikérés vállalkozói díja
5. irattároló dobozok, valamint szállítás díja

súlyszám: 65
súlyszám: 20
súlyszám: 5
súlyszám: 5
súlyszám: 5

A bírálati szempontoknál adható pontszám részszempontonként 1-10. Ajánlatkérő
mindegyik részszempont esetén a legalacsonyabb ellenszolgáltatás esetére adja a
maximális 10 pontot, és ehhez viszonyítva a magasabb ellenszolgáltatás alacsonyabb
pontszámot kap. Ezt követően az egyes részszempontokra adott pontszámot a
részszempont súlyszámával felszorozza, majd a részszempontokra így kapott pontszámot
összeadva kapja meg az adott ajánlat pontszámát. Az iratkikérés vállalkozói díja
résszempont tartalma: a havi egyszeri ingyenes iratkikérésen felüli egy darab irat
kikérésére vonatozó vállalkozói díj.
2.) Ajánlattevőnek részletesen be kell mutatnia ajánlatában, hogy az Ajánlatkérő által az
ajánlattételi felhívás dokumentációjában foglalt minimális műszaki követelményeknek az
ajánlata műszaki tartalma hogyan felel meg.
Ajánlattevőnek a részletes műszaki tartalom mellett a fent említett szerződés-tervezet
kipontozott részeit (tollal, vagy géppel) tartalommal megtöltve és minden oldalt
cégszerűen aláírva be kell nyújtania ajánlatával, e nélkül az ajánlat érvénytelen.
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3.) Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlattétel lehetőségét kizárja.
4.) Az ajánlatokat írásban, 1 eredeti és az eredetivel mindenben megegyező 3 másolati
példányban, minden tartalommal rendelkező oldalát oldalszámmal ellátva és a
cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, zárt borítékban, a Diákhitel Központ
Zrt., Illényiné Mészáros Ildikó mb. üzemeltetési osztályvezető részére címezve kell
közvetlenül, vagy postán kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A borítékon fel
kell tüntetni,: „Iratarchiválás-2006 ” jeligét, azt, hogy „Ajánlat” és hogy „Határidő előtt
nem bontható fel.” A postán feladott ajánlatokat Ajánlatkérő csak akkor tekinti az
ajánlattételi határidőn benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő
lejártáig sor kerül. Az ajánlatokat olyan kötésben kell benyújtani, amelyből állagsérelem
nélkül lapot kivenni, kicserélni nem lehet.
5.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a 121. § (3) bekezdésében foglalt nyilatkozatot (a
részvételi felhívás, illetőleg az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, a
kért ellenszolgáltatásra.), e nyilatkozat nélkül az ajánlat érvénytelen.
6.) Az Ajánlatkérő kiköti, hogy a nyertes Ajánlattevő visszalépése esetén, ha az eljárás
eredményének kihirdetésekor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevőt is
meghatározta, akkor azzal köt szerződést a Kbt. 91.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint.
7.) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az Ajánlattevőt
terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül nem terheli az Ajánlatkérőt semmilyen
költség az ajánlattétellel kapcsolatban.
8.) Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy 2006. október 05. napján
10.00 órától konzultációt tart, amelynek során Ajánlattevők megtekinthetik Ajánlatkérő
irattárát.
A konzultáció helye: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. szám, földszint 6. számú
helyisége. A konzultációról jegyzőkönyv készül, melyet Ajánlatkérő a Kbt. 136.§ (6)
bekezdésének megfelelően 2006. október 05. napján megküld Ajánlattevők számára.

2006. október 03.
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