AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

A Diákhitel Központ Zrt., mint Ajánlatkérı által a TED-en 2011/S 135-224776
számon 2011. július 12. napján feladott és 2011. július 16. napján megjelent, uniós
rezsim szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban az alábbi tárgyban:

„A diákhitelezési rendszer finanszírozási biztonságának javításához, 2011.
szeptember 12. napjától 2012. szeptember 11. napjáig 2.500.000.000,- Ft, azaz
Kettımilliárd-ötszázmillió forint összegő, újrafeltöltıdı jellegő (revolving),
készenléti (stand-by) hitelkeret nyújtása, állami készfizetı kezességvállalással,
hitelszerzıdés keretében.”

Budapest, 2011. július

A Diákhitel Központ Zrt., mint Ajánlatkérı jelen Ajánlati Dokumentációt (továbbiakban:
Dokumentáció) Ajánlatkérı által a TED 2011/S 135-224776 számon indított nyílt
közbeszerzési eljárásban bocsátja T. Ajánlattevık rendelkezésére.
A Dokumentáció az alábbiakból áll:
I.
II.

Az ajánlat tartalma, Formanyomtatványok (ez utóbbiak szerkeszthetı formában
is)
Hitelszerzıdés-tervezet

I. Az ajánlat tartalma, Formanyomtatványok
Ajánlattevıknek ajánlataikat a fentiekben hivatkozott ajánlati felhívásban - és amennyiben
arra sor kerül esetleges módosítás(ai)ban - a Dokumentációban foglaltak figyelembe vételével
– valamint figyelemmel a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvényben foglaltakra az ezen dokumentumokban elıírtak maradéktalan figyelembe vételével, betartásával kell
benyújtaniuk.
Ajánlatkérı felhívja a figyelmet arra, hogy Formanyomtatványokat (mintanyilatkozatokat)
rendelkezésére.
Ajánlatkérı
kifejezetten
javasolja
ezen
bocsát
Ajánlattevık
mintanyilatkozatok alkalmazását, tekintettel arra, hogy az Ajánlattevı alkalmazhat saját
mintát, de ebben az esetben minden adatot, információt, elıírást, amelyet az Ajánlatkérı a
mintanyilatkozatában kér, az Ajánlattevı saját mintájának is tartalmaznia kell!
1.) Az Ajánlatot a következı módon kell összeállítani és benyújtani:
-

-

-

az ajánlatokat cégszerően aláírva kell benyújtani nyomtatott, 1 eredeti és 2 másolati
nyomtatott példányban;
az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell főzni, a csomót
matricával az ajánlat elsı vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni,
vagy az ajánlattevı részérıl erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegzı,
illetıleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdıdjön és oldalanként növekedjen. Elegendı 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
ajánlatkérı az ettıl kismértékben eltérı számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B
oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye
egyértelmően azonosítható és az iratok helyére a Kbt. 83–87. § alkalmazása esetén
egyértelmően lehet hivatkozni. Az ajánlatkérı a kismértékben hiányos számozást
kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való
hivatkozása érdekében szükséges
a felhívás I.1.pontjában megadott címre zárt csomagolásban;
az ajánlatban tartalomjegyzéket kell elhelyezni, amely alapján az ajánlatban szereplı
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
zárt csomagoláson az alábbiakat fel kell tüntetni: „Ajánlat, készenléti hitel 20112012.” „Határidı elıtt nem bontható fel” (Ha a borítékon, csomagon nincsen a
fentiek szerinti információ, akkor az ajánlatkérı semmilyen felelısséget nem vállal az
ajánlat téves helyre történı továbbításáért.)

Ajánlatkérı felhívja a figyelmet arra, hogy a közbeszerzési eljárásban az Ajánlattevıre és
közös Ajánlattétel esetében az egyes konzorciumi tagokra vonatkozó dokumentumokat az
Ajánlattevı által megadott kapcsolattartó személy részére küldi Ajánlatkérı, a megadott fax
és/vagy e-mail címre. A postán történı továbbítás esetében Ajánlattevı székhelyére, illetve
közös ajánlattétel esetében a Konzorciumvezetı tag székhelyére küldi Ajánlatkérı a
dokumentumait.
Az ajánlat aláírása tekintetében: minden, az Ajánlattevı, közös ajánlattétel esetén a tagok, az
alvállalkozó(k), az erıforrás szervezet, a Kbt. 69.§ (8) bekezdés szerinti szervezet által
készített dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél
erre jogosultaknak, vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult
személy(ek)tıl írásos felhatalmazást kaptak.
Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok, köztük a benyújtandó nyilatkozatok, igazolások
jegyzéke az alábbi (1. – 12. pontok), amely nyilatkozatokat, igazolásokat az ajánlatnak
tartalmaznia kell és az ebben szereplı nyilatkozatok tekintetében Ajánlatkérı felhívja a
figyelmet arra, hogy az ajánlatban megtett nyilatkozatok a Kbt. 4.§ 9/A. pontja szerinti
körülmények fennállása esetében hamis nyilatkozatnak minısülnek.
Benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok, igazolások:
1. Borítólap
A Borítólapon szerepeljen: Ajánlattevı neve, címe, a kapcsolattartó személy neve, telefonos,
faxos, e-mailes elérhetısége, valamint a jelen eljárást azonosító „Ajánlat, készenléti hitel
2011-2012.” és az, hogy eredeti, vagy másolati példányról van-e szó.
2. Tartalomjegyzék
A Tartalomjegyzékben minden, az ajánlati felhívásban, Dokumentációban elıírt irat,
dokumentum helyét oldalszámmal az Ajánlattevınek meg kell határozni.
3. Felolvasó lap „A” Formanyomtatvány/
A Felolvasó lapon szerepelnie kell az Ajánlattevı nevének és székhelyének, valamint a
megajánlott kamatfelárnak bázispontban.
4. Ajánlati nyilatkozat „B” Formanyomtatvány” (Közös ajánlattétel esetén ajánlattevınként
külön-külön kitöltve és aláírva!).
Az Ajánlati Nyilatkozatban szerepelnie kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozatnak,
valamint a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a)-d) pontjában foglaltaknak (alvállalkozók, erıforrást
nyújtó szervezetek).

5. Kizáró okok „C” Formanyomtatvány és „D” Formanyomtatvány szerinti
nyilatkozatok, valamint igazolások, illetve az ajánlat aláírására való jogosultság
vizsgálatára szolgáló dokumentumok.
I.) Kizáró okok igazolására: Ajánlattevı (közös Ajánlattevı esetében a tagok külön-külön),
a 10% feletti alvállalkozó, erıforrás szervezet tekintetében:
- cégkivonat (az ajánlati felhívás feladásának napjától 30 napnál nem régebbi cégkivonat
eredeti/egyszerő másolati példánya, amelyet cégbíróságtól, az KIM-tıl, vagy az arra jogosult
közjegyzı által kiállított formában kell benyújtani); el nem bírált változásbejegyzési kérelem
esetén annak az eljáró ügyvéd által ellenjegyzett példánya,
- közjegyzı által hitelesített nyilatkozat: az ajánlati felhívás feladása napjától 30 napnál
nem régebben kelt eredeti/hiteles nyilatkozat a Kbt. 60.§ (1) bekezdése a)-i) pontjai és 61.§
(1) bekezdése a)-e) pontjai szerinti kizáró okok tekintetében.”C” Formanyomtatvány/
- APEH, VPOP (NAV) igazolás: az eljárás eredményhirdetését megelızı 1 évnél nem
régebben kiállított (eredeti/egyszerő másolat)
- hatósági erkölcsi bizonyítvány: magánszemély ajánlattevı esetében a Kbt. 60.§ (1)
bekezdés c) és h) pontjaira;
- hitelezési tevékenység végzéséhez szükséges mőködési engedély (eredeti/egyszerő
másolat) a Kbt. 61.§ (1) bekezdés e) pontjára. A mőködési engedély kapcsán felhívjuk a
figyelmet arra, hogy adott esetben csatolandó a hitelintézetekrıl és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 14.§ (1) bekezdés c) pontjára és a 20.§ a)
pontjára figyelemmel a cégnév változása tekintetében az alapító okirat módosításának
Felügyelet általi engedélyezését tartalmazó határozata is.
Továbbá:
- az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya vagy a jogi képviselı által készített és
ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintája,
- meghatalmazás esetében a meghatalmazó és meghatalmazott által aláírt teljes bizonyító
erejő meghatalmazás.
A Kbt. 69.§ (8) bekezdés szerinti alvállalkozó tekintetében csatolandó:
- el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén annak az eljáró ügyvéd által
ellenjegyzett példánya,
- az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya vagy a jogi képviselı által készített és
ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintája,
- az ajánlati felhívás feladásának napját megelızı 30 napnál nem régebbi cégkivonat
(amelyet a cégbíróság, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, vagy az arra
jogosult közjegyzı által kiállítottan kell benyújtani).
- meghatalmazás esetében a meghatalmazó és meghatalmazott által aláírt teljes
bizonyító erejő meghatalmazás.

II.) A közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó alvállalkozók tekintetében az
Ajánlattevınek (közös ajánlattevık esetében a tagoknak külön-külön) az ajánlatban az ajánlati
felhívás feladását megelızı 30 napnál nem régebbi nyilatkozatot kell tennie, hogy az
Ajánlattevı nem vesz igénybe a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében és a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d)-e)

pontjaiban foglalt kizáró okok hatály alá esı, 10 %-ot nem meghaladó mértékő alvállalkozót.
(„D” Formanyomtatvány) Ezt a nyilatkozatot akkor kell megtenni, ha az Ajánlattevı
(közös ajánlattétel esetén az ajánlattevıi tag) igénybe vesz 10%-ot nem meghaladó
alvállalkozót, amelyrıl a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozni köteles:
lsd. „B” Formanyomtatvány. Amennyiben nem vesz igénybe 10% alatti alvállalkozót ezt
a nyilatkozatot nem kell megtenni (ekkor nem kell benyújtani a „D”
Formanyomtatványt)!
6. A pénzügyi-gazdasági, mőszaki-szakmai alkalmassággal kapcsolatos nyilatkozatok,
igazolások
Az alkalmasság igazolására vonatkozóan mintát jelen Dokumentáció kizárólag a referenciák
körében tartalmaz.
Ajánlattevıre vonatkozóan
Gazdasági-pénzügyi alkalmasság körében kötelezıen:
-

Ajánlattevınek kötelezıen: A Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az elızı három
lezárt üzleti évre vonatkozó, számviteli törvénynek megfelelı beszámoló csatolása,
amennyiben Ajánlattevı letelepedése szerinti ország joga elıírja közzétételét. A
beszámolókat eredeti, vagy egyszerő másolatban, könyvvizsgálói záradékkal, és
kiegészítı mellékletekkel együtt kell csatolni. Amennyiben a letelepedés szerinti
ország joga nem írja elı a beszámoló közzétételét, akkor csatolja eredetiben vagy
hiteles másolatban nyilatkozatát az utolsó három lezárt üzleti év mérleg szerinti
eredményérıl.

Mőszaki-szakmai alkalmasság körében:
-

Amennyiben az alkalmasságot Ajánlattevı teljesíti: Ajánlattevınek referencia listát
(„E” Formanyomtatvány) kell csatolnia. /Ezt minden esetben ki kell tölteni attól
függıen, hogy ki kötötte a szerzıdést: Ajánlattevı, vagy a 10%-ot meghaladó
alvállalkozó, vagy 69.§ (8) bekezdés szerinti alvállalkozó, vagy az erıforrás nyújtó
szervezet. A benyújtandó Formanyomtatvány szerinti nyilatkozatot a cégjegyzésre
jogosult személynek vagy személyeknek alá kell írniuk).

Amennyiben Ajánlattevıvel, (a 10% feletti alvállalkozóval, vagy 69.§ (8) bekezdés szerinti
alvállalkozóval, vagy az erıforrást nyújtó szervezettel) szerzıdést kötı másik fél a Kbt. 22.§
(1) bekezdés a)-e) pontja szerinti szervezet volt, abban az esetben a referencia listán
túlmenıen, a referencia listában szereplı referenciáról szükséges a referencia igazolást,
nyilatkozatot a Kbt. 68.§ (1) bekezdés alapján csatolni, tehát a másik féltıl az általa kiadott
vagy aláírt igazolással igazolni. (Ezen másik fél kitöltheti és aláírhatja a „E”
Formanyomtatványt, de amennyiben nem ezt a mintát alkalmazza, úgy a mintában szereplı
minden adatot, információt meg kell adnia).
A referencia nyilatkozat/igazolás az alábbiak szerinti:
A Kbt. 67.§ (3) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján a jelen hirdetmény feladásának
hónapját megelızı 36 hónapban szerzıdésszerően befejezett, legjelentısebb hitelszerzıdési
referenciái ismertetésével (forinttól eltérı devizában nyújtott hitel esetén a szerzıdéskötés
napján érvényes MNB árfolyamon számított érték megjelölésével). A referencia-igazolás a

Kbt. 68.§ (1) bekezdése a)-b) pontjai alapján történik, kifejezetten megjelölve, hogy kivel,
melyik év/hó/nap, milyen összegő hitelszerzıdést kötött, a hitelszerzıdés melyik év/hó/nap
zárult le (fejezıdött be), a teljesítés szerzıdésszerő volt-e, valamint a referenciát adó személy
nevének és telefonos elérhetıségének megadásával.
Alkalmatlan, amennyiben Ajánlattevı nem rendelkezik a jelen hirdetmény feladásának
hónapját megelızı 36 hónapban szerzıdésszerően befejezett, legalább egy darab, legalább 2,5
milliárd Forint (Forinttól eltérı devizában nyújtott hitel esetén az adott szerzıdéskötés napján
érvényes MNB árfolyamon számított érték) keretösszegő hitelszerzıdési referenciával. A
fenti „a jelen hirdetmény feladásának hónapját megelızı 36 hónapban szerzıdésszerően
befejezett” azt jelenti, hogy legkorábban 2008. június 30. napján, legkésıbb 2011. június 30.
napján szerzıdésszerő teljesítéssel lezárt (befejezett), legalább egy olyan hitelszerzıdés,
amely hitelszerzıdés legalább 2,5 milliárd forint keretösszegre szól.
A fentieknek megfelelı, olyan osztható szolgáltatást tartalmazó referenciát, amely esetében az
addig elvégzett szolgáltatások tekintetében legkorábban 2008. június 30. napján, legkésıbb
2011. június 30. napján szerzıdésszerően teljesített részt Ajánlatkérı elfogadja.
Amennyiben Ajánlattevı ilyen osztható szolgáltatást mutat be, úgy
Formanyomtatvány fejlécét hagyja változatlanul és azt szükséges feltüntetni, hogy:

az

„E”

a) mikor kötötte az alapszerzıdést, valamint
b) mikor került sor egy esetleges, a lejárat hosszabbítását tartalmazó szerzıdésmódosításra,
valamint
c) az adott szerzıdésszerően teljesített rész tekintetében mikor került sor a teljesítésre.
10%-ot meghaladó mértékő alvállalkozó
Gazdasági-pénzügyi alkalmasság körében
-

A 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó kötelezıen: a Kbt.
66.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az elızı három lezárt üzleti évre vonatkozó,
számviteli törvénynek megfelelı beszámoló csatolása a 10%-ot meghaladó mértékő
alvállalkozó vonatkozásában, amennyiben a 10%-ot meghaladó mértékő alvállalkozó
letelepedése szerinti ország joga elıírja közzétételét. A beszámolókat eredeti, vagy
egyszerő másolatban, könyvvizsgálói záradékkal, és kiegészítı mellékletekkel együtt
kell csatolni. Amennyiben a letelepedés szerinti ország joga nem írja elı a beszámoló
közzétételét, akkor csatolja nyilatkozatát az utolsó három lezárt üzleti év mérleg
szerinti eredményérıl.

Mőszaki-szakmai alkalmasság körében:
-

Amennyiben az alkalmasságot a 10%-ot meghaladó alvállalkozó teljesíti referencia
listát („E” Formanyomtatvány) kell csatolnia. /Ezt minden esetben ki kell tölteni attól
függıen, hogy ki kötötte a szerzıdést: Ajánlattevı vagy a 10%-ot meghaladó
alvállalkozó, vagy a Kbt. 69.§ (8) bekezdés szerinti alvállalkozó vagy az erıforrás
nyújtó szervezet. A benyújtandó Formanyomtatvány szerinti nyilatkozatot a
cégjegyzésre jogosult személynek vagy személyeknek alá kell írniuk).

Amennyiben a 10% feletti alvállalkozóval (Ajánlattevıvel, vagy a Kbt. 69.§ (8) bekezdés
szerinti alvállalkozóval, vagy az erıforrást nyújtó szervezettel) szerzıdést kötı másik fél a
Kbt. 22.§ (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti szervezet volt, abban az esetben a referencia listán
túlmenıen, a referencia listában szereplı referenciáról szükséges a referencia igazolást,
nyilatkozatot a Kbt. 68.§ (1) bekezdés alapján csatolni, tehát a másik féltıl az általa kiadott
vagy aláírt igazolással igazolni. (Ezen másik fél kitöltheti és aláírhatja a „E”
Formanyomtatványt, de amennyiben nem ezt a mintát alkalmazza, úgy a mintában szereplı
minden adatot, információt meg kell adnia).
A referencia nyilatkozat/igazolás az alábbiak szerinti:
A Kbt. 67.§ (3) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján a jelen hirdetmény feladásának
hónapját megelızı 36 hónapban szerzıdésszerően befejezett, legjelentısebb hitelszerzıdési
referenciái ismertetésével (forinttól eltérı devizában nyújtott hitel esetén a szerzıdéskötés
napján érvényes MNB árfolyamon számított érték megjelölésével). A referencia-igazolás a
Kbt. 68.§ (1) bekezdése a)-b) pontjai alapján történik, kifejezetten megjelölve, hogy kivel,
melyik év/hó/nap, milyen összegő hitelszerzıdést kötött, a hitelszerzıdés melyik év/hó/nap
zárult le (fejezıdött be), a teljesítés szerzıdésszerő volt-e, valamint a referenciát adó személy
nevének és telefonos elérhetıségének megadásával.
Alkalmatlan, amennyiben Ajánlattevı nem rendelkezik a jelen hirdetmény feladásának
hónapját megelızı 36 hónapban szerzıdésszerően befejezett, legalább egy darab, legalább 2,5
milliárd Forint (Forinttól eltérı devizában nyújtott hitel esetén az adott szerzıdéskötés napján
érvényes MNB árfolyamon számított érték) keretösszegő hitelszerzıdési referenciával. A
fenti „a jelen hirdetmény feladásának hónapját megelızı 36 hónapban szerzıdésszerően
befejezett” azt jelenti, hogy legkorábban 2008. június 30. napján, legkésıbb 2011. június 30.
napján szerzıdésszerő teljesítéssel lezárt (befejezett), legalább egy olyan hitelszerzıdés,
amely hitelszerzıdés legalább 2,5 milliárd forint keretösszegre szól.
A fentieknek megfelelı, olyan osztható szolgáltatást tartalmazó referenciát, amely esetében az
addig elvégzett szolgáltatások tekintetében legkorábban 2008. június 30. napján, legkésıbb
2011. június 30. napján szerzıdésszerően teljesített részt Ajánlatkérı elfogadja.
Amennyiben Ajánlattevı ilyen osztható szolgáltatást mutat be, úgy
Formanyomtatvány fejlécét hagyja változatlanul és azt szükséges feltüntetni, hogy:

az

„E”

a) mikor kötötte az alapszerzıdést, valamint
b) mikor került sor egy esetleges, a lejárat hosszabbítását tartalmazó szerzıdésmódosításra,
valamint
c) az adott szerzıdésszerően teljesített rész tekintetében mikor került sor a teljesítésre.
Erıforrást nyújtó szervezet
Gazdasági-pénzügyi alkalmasság körében

- Ajánlattevı a Kbt. 4.§ 3/E.§ alapján Ajánlatkérı által az ajánlati felhívás III.2.2) P/1
pontjában meghatározott alkalmassági követelmények megfelelését erıforrást nyújtó
szervezettel nem biztosíthatja, kivéve, ha az Ajánlattevı és az erıforrást nyújtó
szervezet között a Polgári törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Ilyen,
többségi befolyás esetén az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés
igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erıforrására is támaszkodhat, úgy is,
ha az alkalmassági minimum követelményeknek való saját részbeni megfelelését az
erıforrást nyújtó szervezettel csak kiegészíteni kívánja.

Mőszaki-szakmai alkalmasság körében:

- Ajánlattevı a Kbt. 4.§ 3/E.§ alapján Ajánlatkérı által az ajánlati felhívás III.2.3) M/1
pontjában meghatározott alkalmassági követelménynek megfelelését erıforrás
szervezettel nem biztosíthatja, kivéve, ha az ajánlattevı és az erıforrást nyújtó
szervezet között a Polgári törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Ilyen,
többségi befolyás esetén az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés
igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erıforrására is támaszkodhat, úgy is,
ha az alkalmassági minimum követelményeknek való saját részbeni megfelelését az
erıforrást nyújtó szervezettel csak kiegészíteni kívánja.
(Az ajánlattevınek nyilatkoznia kell, hogy közte és az erıforrást nyújtó szervezet között álle fenn többségi befolyás „F” Formanyomtatvány)
Az erıforrást nyújtó szervezet az ajánlati felhívásban az ajánlattevıvel kapcsolatban elıírt
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni azt, hogy ı alkalmas a szerzıdés
teljesítésére, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges
erıforrások rendelkezésre állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt. („G”
Formanyomtatvány)
A 2010. szeptember 15. napjával hatályba lépett Kbt. módosítással a közbeszerzés
értékének 10%-át nem meghaladó alvállalkozó is igazolhat alkalmasságot a Kbt. 69.§
(8) bekezdésére figyelemmel, azaz: III.2.3) M/1 alkalmassági minimumkövetelményt.
Ebben az esetben a fentebb írt, az ajánlattevı alkalmasságának igazolásához szükséges
igazolásokat, nyilatkozatokat köteles csatolni.
Azonban: a P/1 alkalmassági követelményt 10% alatti alvállalkozóval igazolni nem
lehetséges.
Kbt. 4.§ 2. alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely vagy aki a közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötött szerzıdés teljesítésében az ajánlattevı által bevontan
közvetlenül vesz részt, kivéve
a) az ajánlattevıvel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló
személyeket,
b) azon személyt vagy szervezetet, aki vagy amely tevékenységét kizárólagos jog
alapján végzi,
c) a szerzıdés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrészvagy alapanyag szállítót,
d) építési beruházás esetén az építıanyag-szállítót;
3/D. erıforrást nyújtó szervezet: az a szervezet vagy személy, amely vagy aki nem
minısül alvállalkozónak, nem tartozik a 2. pont a)-d) alpontjának hatálya alá sem, hanem a
közbeszerzési eljárásban az ajánlattevı alkalmasságának igazolásában vesz részt, ezzel
összefüggı erıforrásainak bemutatásával;
3/E. erıforrás: nem minısülhet erıforrásnak a 66. § (1) a)–d) pontja, a 67. § (1)
bekezdésének a), d)–f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3)
bekezdésének a), d)–f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevı (részvételre
jelentkezı) és az erıforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti
többségi befolyás áll fenn;/

7. Adott esetben: Nyilatkozat többségi befolyásról („F” Formanyomtatvány)
Amennyiben Ajánlattevı erıforrásra támaszkodik az alkalmassági követelmények
tekintetében, úgy nyilatkoznia kell, hogy a Polgári Törvénykönyv szerint többségi befolyás
áll-e fenn (igen/nem) az ajánlattevı és az erıforrást nyújtó szervezet között.
8. Adott esetben:
Formanyomtatvány)

Nyilatkozat

erıforrás

rendelkezésre

bocsátásáról

(„G”

9. Adott esetben csatolandó: konzorciumi megállapodás
Közös ajánlattétel esetében a tagok által aláírt konzorciumi megállapodást csatolni kell az
ajánlathoz, amelynek kötelezı tartalmi elemei:
-

annak megnevezése, hogy ki a konzorciumot képviselı, vezetı tag, valamint a tagok,

-

rendelkezés a feladatmegosztás módjáról,

- egyetemleges felelısségvállalást kell a tagoknak a megállapodásban vállalniuk a
megkötendı hitelszerzıdés teljesítésére.
10. Nyilatkozat Munkavédelemrıl – a Kbt. 55.§ (3) bekezdésére figyelemmel („H”
Formanyomtatvány)
Azon szervetek listája és elérhetıségei, ahol Ajánlattevı eleget tehet a Kbt. 55.§ (3)
bekezdésében foglalt tájékozódási kötelezettségének:
OMMF Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelısége
illetékességi területe Budapest, Pest megye
Igazgató: Berta László
Székhely: 1094 Budapest, Páva u. 6.
Postacím: 1450 Budapest Pf. 153.
tel.: 06-1-216-2901, 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
E-mail: kmmb@ommf.gov.hu kmmb-ig@ommf.gov.hu
Munkabiztonsági (általános) Igazgatóhelyettes: Varjasi János
Székhely: 1094 Budapest, Páva u. 6.
Postacím: 1450 Budapest Pf. 153.
tel.: 06-1-216-2901, 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
E-mail: kmmb-igh@ommf.gov.hu
Munkaegészségügyi (orvos) Igazgatóhelyettes: Felháziné Dr. Békési Lívia
Székhely: 1094 Budapest, Páva u. 6.
Postacím: 1450 Budapest Pf. 153.

tel.: 06-1-216-2901, 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
E-mail: kmmb-migh@ommf.gov.hu
Jogi és igazgatási Igazgatóhelyettes: Szıriné dr. Csordás Csilla
Székhely: 1094 Budapest, Páva u. 6.
Postacím: 1450 Budapest Pf. 153.
tel.: 06-1-216-2901, 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
E-mail: kmmb-jigh@ommf.gov.hu
OMMF Közép-magyarországi Munkaügyi Felügyelısége
illetékességi területe Budapest, Pest megye.
Igazgató: dr. Dobránszky Zsuzsanna
Székhely:1088 Budapest, Szentkirályi u. 8. III.em.
Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520.
tel.: 06-1-429-8010
fax: 06-1-429-8013
E-mail: kmmu@ommf.gov.hu kmmu-ig@ommf.gov.hu
Igazgatóhelyettes:
dr. Végh Lajos
Székhely: 1054, Budapest, Bástya u. 35.
Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520.
tel.: 06-1-484-8080
fax: 06-1-484-8083
E-mail: kmmu-igh@ommf.gov.hu
Igazgatóhelyettes:
Medvedovszkyné dr. Mikula Gabriella
Székhely: 1084 Budapest, Kisfaludy u. 9.
Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520.
tel.: 06-1-323-2800
fax: 06-1-210-7374
E-mail: kmmu-igh@ommf.gov.hu
ÁNTSZ Budapest I.-II.-XII. Kerületi Intézete
1026 Budapest, Garas u. 14.
Postafiók cím:
1525 Budapest, Pf. 102
Dr. Tóth Mária
Tel.: 06-1-212-3823
Fax: 06-1-212-4730
e-mail: 02ker@fovaros.antsz.hu
11. Nyilatkozat a dokumentáció letöltésérıl („I” Formanyomtatávny)
Ajánlattevınek nyilatkoznia kell arról, a Dokumentációt Ajánlatkérı honlapjáról letöltötte.

12. Nyilatkozat kiegészítı tájékoztatásra adott válasz átvételérıl („J” Formanyomtatvány)
Ajánlattevı nyilatkozni köteles, hogy átvette/nem vett át a jelen eljárásban esetlegesen
felmerült kiegészítı tájékoztatásra adott ajánlatkérıi válasz(oka)t és az ajánlata elkészítése
során azokat figyelembe vette.

FORMANYOMTATVÁNYOK
„A” Formanyomtatvány

Ajánlattevı neve: ………………………………
Ajánlattevı székhelye: …………………………………
Közös ajánlattétel (konzorcium) esetén a konzorcium vezetı neve és címe:
…………………………………………………………………………………………….
Konzorciumi tag1 neve és címe:
…………………………………………………………………………………………….
Konzorciumi tag2 neve és címe:
………………………………………………………………………………

Kamatfelár bázispontban (minél alacsonyabb): ………………… bázispont
Dátum, cégszerő aláírás.

„B” Formanyomtatvány

AJÁNLATI NYILATKOZAT
(Közös ajánlattétel esetén minden egyes ajánlattevı tag által kitöltendı és csatolandó!)
1.) Alulírott ……………………………………… (képviselı neve)*, mint a(z)
……………………………………………. (cégnév) ajánlattevı cégjegyzésre jogosult
képviselıje – a „Banki hitelkeret-szerzıdés” megnevezéső, TED-en 2011/S 135-224776
számon megjelent közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában és a Dokumentációban foglalt
valamennyi formai és tartalmi kikötés, követelmény gondos áttekintése után – ezennel
kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban és a Dokumentációban meghatározott tartalmi és
formai követelményeknek megfelelıen készítettük el és nyújtjuk be ajánlatunkat, a felhívás és
Dokumentáció valamennyi feltételét megismertük, megértettük, és azokat jelen nyilatkozattal
kifejezetten elfogadjuk. Nyilatkozunk, hogy a szerzıdést, nyertességünk esetén a felhívásban
és Dokumentációban foglalt feltételeknek megfelelıen, az ajánlatban közölt
ellenszolgáltatással megkötjük, és teljesítjük.
2.) Nyilatkozunk arról, hogy a kis-és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló
törvény szerint: mikrovállalkozásnak*, kisvállalkozásnak*, vagy középvállalkozásnak*
minısülünk/nem tartozunk a Kkvt. hatálya alá*
3.) A Kbt. 71.§ (1) bekezdése alapján – figyelemmel a Kbt. 65.§ (3) bekezdésére nyilatkozunk, hogy:
a) a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez, mint ajánlattevı a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót veszek
igénybe: ……………………………………………* (a rész(ek) megnevezése) / VAGY:
nincs ilyen része a közbeszerzésnek**
b) általam, mint ajánlattevı által a szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)
neve:……………………………………………,*
székhelye
(címe):
……………………………………..,* valamint a közbeszerzésnek a része (részei)
……………………………………………….* (a rész(ek) megnevezése) és százalékos
aránya:…………………………………….*
(százalék
megjelölése)
amelynek
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak mőködni/VAGY: nem veszek igénybe
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékő alvállalkozót**
c) az ajánlattevı részére erıforrást nyújtó szervezetet: ………………………………*
(neve) és székhelye (címe) ……………………………………* (székhely, (cím) és az
ajánlati felhívás vonatkozó pontja(i):………………………………………………..*,
amely pontban vagy pontokban foglalt alkalmassági minimum követelmény(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevı ezen szervezet erıforrására támaszkodik, vagy saját részbeni
megfelelését az erıforrást nyújtó szervezettel csak kiegészíteni kívánja / VAGY: nem
támaszkodom erıforrást nyújtó szervezetre**,
d) a 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett – a közbeszerzés értékének tíz
százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozó

neve:…………………………………, címe:…………………………….. / VAGY: nincs
ilyen, a Kbt. 69.§ (8) bekezdése szerinti alvállalkozó**,

* A kipontozott rész kitöltendı, vagy
** a szövegrész aláhúzandó!
Az erıforrást nyújtó szervezet tekintetében felhívjuk a figyelmet a Kbt. 4.§ 3/D. és 3/E.
pontjában foglaltakra!!!
Valamint kifejezetten felhívjuk a figyelmet a Kbt. 70.§ (4), (5), (6), (7) bekezdéseire, azaz:
„(4) Az ajánlattevı ugyanabban a közbeszerzési eljárásban – részajánlattételi
lehetıség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében
a) nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevıvel,
b) más ajánlattevı – a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt – alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlattevı számára erıforrást nem biztosíthat.
(5) Egy személy (szervezet) nem lehet egy ajánlatban, – részajánlat-tételi lehetıség
biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében – egyszerre erıforrást nyújtó szervezet és
alvállalkozó.
(6) Ha egy – a 4. § 2. pontjának a)–d) alpontjai hatálya alá nem tartozó – személy
(szervezet) a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt
venni a szerzıdés – részajánlat-tételi lehetıség biztosítása esetén egy részre vonatkozó
szerzıdés – teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minısíteni, hanem az
ajánlatban és a szerzıdés teljesítése során közös ajánlattevıként kell hogy szerepeljen.
(7) Egy személynek (szervezetnek) a szerzıdés teljesítésében való részvétele arányát
az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül
számított ellenértékébıl.”

…………………… helység ………….év, …………… hó, ……. nap

………………………………
Cégszerő aláírás

„C” Formanyomtatvány
Ajánlattevı (közös ajánlattétel esetében minden tag külön-külön), a Kbt. 71.§ (1)
bekezdés b) pont szerinti alvállalkozója, és Ajánlattevı számára erıforrást nyújtó
szervezet által benyújtandó kizáró okok mintanyilatkozata (ajánlati felhívás feladása
napjától 30 napnál nem régebben keltnek kell lennie és közjegyzı által hitelesíttetni kell)

KIZÁRÓ OKOK
Alulírott …………………………., mint az Ajánlattevı*, a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pont
szerinti alvállalkozója*, az ajánlattevı számára erıforrást nyújtó szervezet* képviselıje
nyilatkozom, hogy a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvényben foglalt alábbi
kizáró okok nem állnak fenn:
Kbt. 60.§
(1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, aki
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csıdeljárás elrendelésérıl szóló bírósági
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerısen elrendelték,
illetıleg ha az ajánlattevı (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van
folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetıleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerıs bírósági ítéletben
megállapított bőncselekményt követett el, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányok alól
nem mentesült; illetıleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható
büntetıjogi intézkedésekrıl szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b),
illetıleg g) pontja alapján a bíróság jogerıs ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt,
illetıleg ha az ajánlattevı tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerısen
korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtıl jogerısen eltiltásra került, az eltiltás ideje
alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérı székhelye szerinti
ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetıleg a hamis adat szolgáltatását jogerısen
megállapították, a jogerısen megállapított idıtartam végéig;
g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5)
bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerıs és
végrehajtható közigazgatási, illetıleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi
bírsággal vagy az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott
jogszabálysértést követett el;
h) a büntetı törvénykönyv szerinti bőnszervezetben részvétel – ideértve bőncselekmény
bőnszervezetben történı elkövetését is – vesztegetés, vesztegetés nemzetközi
kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás
bőncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bőncselekményt követett el, feltéve,
hogy a bőncselekmény elkövetése jogerıs bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a
büntetett elıélethez főzıdı hátrányok alól nem mentesült;
i) korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követıen kötött szerzıdésével
kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy

részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette,
vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidıt követı 15 napot – annak ellenére,
hogy az ajánlatkérıként szerzıdést kötı fél a részére határidıben fizetett –, és ezt jogerıs és
végrehajtható közigazgatási, illetıleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a
határozat keltezésének idıpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést
megelızı két évnél.
Továbbá a Kbt. 61.§ (1) bekezdés:
a) gazdasági, illetıleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben
meghozott – jogerıs bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
b) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII.
törvény 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerzıdés 81. cikke szerinti – öt
évnél nem régebben meghozott – jogerıs és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban
vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerıs és
végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el
versenyeztetési eljárás során; illetıleg ha Ajánlattevı ilyen jogszabálysértését más
versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerısen megállapította és egyúttal
bírságot szabott ki;
c) korábbi – öt évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján vállalt
szerzıdéses kötelezettségének megszegését jogerıs közigazgatási, illetıleg bírósági
határozat megállapította;
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban elıírt engedéllyel, jogosítvánnyal,
illetıleg elıírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

…………….. helység ……… év, …………… hó,……. nap.

………………………………
Cégszerő aláírás
*A kipontozott rész kitöltendı és a megfelelı rész aláhúzandó és a nyilatkozat közjegyzı
által hitelesítendı!!!

„D” Formanyomtatvány
Ajánlattevınek az ajánlati felhívás feladásának napjától számított 30 napnál nem
régebbi nyilatkozata.

NYILATKOZAT A Kbt. 63.§ (3) bekezdésérıl

Alulírott ………………………, mint Ajánlattevı (közös ajánlattétel esetén az adott
ajánlattevıi tag) képviseletében a Kbt. 63.§ (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel
nyilatkozom, hogy az ajánlattevı nem vesz igénybe a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében foglalt,
valamint a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) és e) pontjában foglalt kizáró okok hatály alá esı, a
közbeszerzés tíz százalékát meg nem haladó mértékő alvállalkozót.
…………………………. helység ……… év, …………… hó,……. nap.

………………………………
Cégszerő aláírás

*A kipontozott rész kitöltendı! Csak abban az esetben nyújtandó be, ha igénybe vesz
Ajánlattevı (közös ajánlattétel esetén az adott ajánlattevıi tag, tehát tagonként nyújtandó
be a nyilatkozat) a közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó alvállalkozót, viszont
ebben az esetben kötelezı!

„E” Melléklet

[ajánlati felhívás III.2.3. pont]

REFERENCIÁK BEMUTATÁSA
(REFERENCIALISTA)

TÁRGY:

A diákhitelezési rendszer finanszírozási biztonságának javításához, 2011. szeptember 12. napjától 2012. szeptember 11. napjáig
2.500.000.000,- Ft, azaz Kettımilliárd-ötszázmillió forint összegő, újrafeltöltıdı jellegő (revolving), készenléti (stand-by) hitelkeret nyújtása,
állami készfizetı kezességvállalással, hitelszerzıdés keretében.
Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (Ajánlattevı*/10% feletti alvállalkozó megnevezése*/a Kbt. 69.§
(8) bekezdés szerinti alvállalkozó, erıforrást nyújtó szervezet*) nevében kötelezettségvállalásra jogosult, a Diákhitel Központ Zrt. által, az
Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011/S 135-224776 számon megjelent Ajánlati felhívása nyílt közbeszerzési eljárásban nyilatkozom,
hogy vállalkozásunk a következıkben felsorolt szolgáltatásokat teljesítette:
Szerzıdést kötı másik
fél megnevezése (név,
székhely)

A szolgáltatás tárgya és az
ellenszolgáltatás összege,
megjelölve, hogy milyen
(HUF) összegő hitelrıl szólt
a szerzıdés

A
szerzıdéskö
tés dátuma
év/hó/nap**

A szerzıdés
befejezésének
idıpontja (lejárta):
év/hó/nap**

A szerzıdés
teljesítése
szerzıdésszerő volt-e
(igen/nem)

A referenciát adó
személy neve és
telefonos
elérhetısége

1
2
3
∗ Megfelelıen aláhúzandó és kitöltendı. Figyelem! A fenti táblázatot minden esetben ki kell tölteni és a Kbt. 22.§ (1) a)-e) pont szerinti szerzıdı fél esetében a
referencia listában szereplı minden egyes referenciáról szükséges a referencia igazolást, nyilatkozatot a Kbt. 68.§ (1) bekezdés alapján csatolni. Azaz a
szerzıdést kötı másik féltıl kell csatolni az általa kiadott vagy aláírt igazolást, amennyiben ez a szerzıdést kötı fél a Kbt. 22.§ (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti
szervezet volt.

…………………………. helység ……… év, …………… hó,……. nap.
………………………………
Cégszerő aláírás

** osztható szolgáltatás esetében:
A szerzıdéskötés dátuma év/hó/nap**: az alapszerzıdés megkötésének dátuma, valamint, annak dátuma, hogy mikor került sor a lejárat hosszabbítását
tartalmazó szerzıdésmódosításra (tehát itt kettı dátumot kérünk szerepeltetni, a rubrikában megadva, hogy melyik dátum mit takar).
A szerzıdés befejezésének idıpontja (lejárta): év/hó/nap**: az osztható szolgáltatásra vonatkozó befejezés idıpontja.

„F” Formanyomtatvány

NYILATKOZAT TÖBBSÉGI BEFOLYÁSI VISZONYOKRÓL

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... Ajánlattevı*
képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy társaságunk és a Kbt. 4.§ 3/D pontja
szerinti erıforrást nyújtó szervezet, azaz:
-

……………………………………..(cégnév, székhely) között a Polgári Törvénykönyv
szerinti többségi befolyás nem áll fenn/ többségi befolyás áll fenn*

-

……………………………………..(cégnév, székhely) között a Polgári Törvénykönyv
szerinti többségi befolyás nem áll fenn/ többségi befolyás áll fenn*

…………………… helység …………. év, …………… hó, ……. nap

………………………………
Cégszerő aláírás
* Megjegyzés! A kívánt rész kitöltendı illetve aláhúzandó, az igénybe vehetı erıforrás
tekintetében felhívjuk a figyelmet a felhívás III.2.2.) és III.2.3) pontjában foglaltakra, a
Kbt. 4.§ 3/D és 4.§ 3/E. pontjára!! Ezen túlmenıen felhívjuk figyelmüket arra, hogy közös
ajánlattétel esetén az adott ajánlattevıi tagnak, aki az erıforrásra támaszkodik szükséges
nyilatkoznia és legyenek figyelemmel a „B” Formanyomtatvány 3.) c) pontjában tett
nyilatkozatukra!

„G” Formanyomtatvány

NYILATKOZAT A KBT. 65.§ (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN

Alulírott …………………………………………………………………………………., mint
………………………………….cégnév, ……………………………………… székhely
erıforrást nyújtó szervezet képviseletében nyilatkozom, hogy a „banki hitelkeretszerzıdés” megnevezéső ajánlati felhívás …………………….
pontjában megjelölt
………………………………………………alkalmasság körében a szerzıdés teljesítéséhez
szükséges erıforrás(ok), azaz: ………………………………erıforrás(ok) rendelkezésre
állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt.

Megjegyzés! Minden erıforrást nyújtó szervezetnek külön-külön kell nyilatkoznia. Kérjük
legyenek figyelemmel a „B” Formanyomtatvány 3.) c) pontjában tett nyilatkozatukra!

…………………… helyiség …..…… év, …………….. hó …………. nap.

…………………………….
Cégszerő aláírás

„H” Formanyomtatvány
NYILATKOZAT TÁJÉKOZÓDÁSI KÖTELEZETTSÉG
TELJESÍTÉSÉRİL

„Alulírott ………………………….*Ajánlattevı képviseletében nyilatkozom, hogy ajánlatom
megtételéhez eleget tettem a Kbt. 55.§ (3) bekezdésében foglalt tájékozódási
kötelezettségemnek, azaz tájékozódtam a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó olyan kötelezettségekrıl, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerzıdés teljesítése
során meg kell felelnie Ajánlattevınek.
…………………… helyiség …..…… év, …………….. hó …………. nap.

…………………………….
Cégszerő aláírás
* Kipontozott rész kitöltendı!

„I” Formanyomtatvány

Nyilatkozat dokumentációról

Alulírott
…………………………….……..,*
mint
Ajánlattevı
nevében
kötelezettségvállalásra jogosult a Diákhitel Központ Zrt. ajánlatkérı által a TED- 2011/S
135-224776 számon megjelent ajánlati felhívással indított nyílt közbeszerzési eljárásban
nyilatkozom,
hogy a fenti közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési eljárás jelen Dokumentációját, annak 1………oldalait* Ajánlatkérı honlapjáról letöltöttem, amelynek megtörténtérıl jelen
nyilatkozat cégszerő aláírásával Ajánlatkérıt tájékoztatom.

…………………… helyiség …..…… év, …………….. hó …………. nap.

…………………………….
Cégszerő aláírás
*Értelemszerően kitöltendı.

„J” Formanyomtatvány

Nyilatkozat kiegészítı tájékoztatásról

Alulírott
…………………………….……..*,
mint
Ajánlattevı
nevében
kötelezettségvállalásra jogosult a Diákhitel Központ Zrt. ajánlatkérı által a TED- 2011/S
135-224776 számon megjelent ajánlati felhívással indított nyílt közbeszerzési eljárásban
nyilatkozom,
-

-

hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban a római …. számmal jelölt, az eljárás
során kibocsátott kiegészítı tájékoztatás kérés(eke)t és az arra adott választ átvettem
és jelen ajánlatom elkészítése során azokat figyelembe vettem VAGY
nem vettem át kiegészítı tájékoztatást és arra adott ajánlatkérıi választ.*

* A kipontozott rész kitöltendı, illetve a megfelelı rész aláhúzandó!

…………………… helyiség …..…… év, …………….. hó …………. nap.

…………………………….
Cégszerő aláírás

II. Szerzıdés-tervezet
Ajánlattevınek kifejezetten nyilatkoznia kell a 70.§ (2) bekezdésében foglaltakról. A
nyilatkozatra mintát a Dokumentáció tartalmaz. A nyilatkozat megtételével Ajánlattevı
elfogadja a jelen ajánlati felhívás Dokumentációjában foglalt szerzıdés-tervezetet, valamint
annak összes mellékletét, így azt külön benyújtani nem szükséges, egyúttal Ajánlattevı a
nyilatkozat megtételével eltekint a saját szerzıdéses feltételeitıl. A szerzıdés-tervezet
rendelkezéseinek módosítására, kiegészítésére, megváltoztatására, vagy az abban történı
bármely más címen történı változtatásra nem tehet Ajánlattevı ajánlatot.
Szerzıdésszám:
HITELSZERZİDÉS
rulírozó hitelkeret igénybevételéhez
éven belüli lejáratú újrafeltöltıdı (revolving) jellegő készenléti (stand-by) hitelkeret
nyújtására
A szerzıdı felek:
Hitelezı:
Neve:
Székhelye:
KSH jelzıszáma:
Cégjegyzék száma:
(a továbbiakban: Bank);

xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx

Hitelfelvevı:
Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság
Székhelye:
1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.
KSH jelzıszáma:
12657331-6492-114-01
Cégjegyzék száma:
01-10-044593
Pénzforgalmi jelzıszám: 10032000-01800016-00000000 (Magyar Államkincstár)
(a továbbiakban: Ügyfél);
Bank és Ügyfél a továbbiakban együtt: Felek

Preambulum
Felek rögzítik, hogy a jelen Hitelszerzıdés az Ügyfél által kiírt „A diákhitelezési rendszer
finanszírozási biztonságának javításához, 2011. szeptember 12. napjától 2012. szeptember
11. napjáig 2.500.000.000,- Ft, azaz Kettımilliárd-ötszázmillió forint összegő,
újrafeltöltıdı jellegő (revolving), készenléti (stand-by) hitelkeret nyújtása, állami
készfizetı kezességvállalással” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként
jött létre az ajánlatkérı Ügyfél és a nyertes ajánlattevı Bank között az ajánlati felhívásban,
a dokumentációban és a nyertes ajánlatban foglalt feltételek szerint. A közbeszerzési
eljárásra tekintettel jelen Hitelszerzıdés mellékletét képezi a közbeszerzési eljárást
megindító, Ajánlatkérı által készített ajánlati felhívás, annak dokumentációja, és az

esetlegesen kibocsátott kiegészítı tájékoztatás(ok), a nyertes Ajánlattevı által benyújtott
ajánlat, valamint minden egyéb, a közbeszerzési eljárásban keletkezett dokumentum
(felvilágosítás kérés és arra adott válasz, hiánypótlási felhívás és annak dokumentumai).
Minden olyan kérdésben, amit jelen szerzıdés nem rendez, a közbeszerzési eljárás során
keletkezett dokumentumok az irányadók.
1. Hitelkeret összege:
2011. szeptember 12. napjától 2012. szeptember 11. napjáig 2.500.000.000,- Ft, azaz
Kettımilliárd-ötszázmillió forint összegő, újrafeltöltıdı jellegő (revolving), készenléti
(stand-by) hitelkeret, amely a Rendelkezésre tartási idıszak alatt vehetı igénybe a
szerzıdés idıtartama alatt.
2. Hitelkeret célja:
A diákhitelezési rendszer finanszírozási biztonságának javítása.
Hitelkeret jellege:
Újrafeltöltıdı (revolving) jellegő, készenléti (stand-by) hitelkeret.
3. A Bank a hitelkeretet a következık szerint tartja az Ügyfél rendelkezésére:
A Rendelkezésre tartási idıszak 2011. szeptember 12. napjától 2012. szeptember 11.
napjáig tart.
4. Igénybevétel, kölcsönök lehívása:
A kölcsönök folyósítása HUF alapú.
A hitelkeretbıl az Ügyfél a Rendelkezésre tartási idıszakban a finanszírozási
szükségletének megfelelıen hívhat le és fizethet vissza kölcsönösszegeket, de a lehívások
alapján kifolyósított, egy idıpontban fennálló kölcsönök együttes összege nem haladhatja
meg az 1. pontban rögzített hitelkeret összegét. A Bank az Ügyfél rendelkezésére álló
kereten felüli lehívások teljesítését visszautasítja.
A hitelkeretbıl egy alkalommal lehívható kölcsön legkisebb összege 10.000.000,- Ft, azaz
Tízmillió forint, kivéve, ha az igénybe vehetı szabad keret összege ezen összeget nem éri
el; ekkor a teljes, még nem folyósított szabad keretösszeg.
Ügyfél a keret terhére kölcsönt a jelen szerzıdés 1. sz. melléklete szerinti cégszerően aláírt,
kitöltött Rendelkezı levélen jogosult igényelni, amelyet a jelen szerzıdés 23. pontjában
részletezett kapcsolattartó személyek részére faxon vagy szkennelve e-mailben és eredeti
példányban kell eljuttatni. Az igényelt összeget a Bank visszaigazolja.
A kölcsön folyósítása tekintetében a Bank akkor teljesít szerzıdésszerően, amennyiben a
Rendelkezı levél kézhezvétele a lehívás megjelölt értéknapját megelızı banki
munkanapon 14:00 óráig megtörténik, akkor a lehívás megjelölt értéknapján 10:00 óráig,
amennyiben e kézhezvétel a lehívás megjelölt értéknapját megelızı banki munkanap 14:00
óra után történik, akkor a lehívás megjelölt értéknapját követı banki munkanapon 10:00
óráig az aktuálisan lehívásra kerülı kölcsön összege az Ügyfél pénzforgalmi számlájára
jóváírásra kerül. A folyósítás a Rendelkezı levélben az Ügyfél által megnevezett
számlájára történik.

5. A hitelkeret lejáratának idıpontja, a kölcsönök visszafizetése:
A Hitelszerzıdés annak aláírásától 2012. szeptember 11. napjáig tart.
Ügyfél a lehívott kölcsönöket forintban, a hitelkeret fennállása alatt bármikor, de
legkésıbb a hitelkeret lejáratának napján fizeti vissza. Elıtörlesztés esetén minimálisan
1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint, illetve annak egész számú többszöröse törleszthetı,
kivéve azt az utolsó törlesztırészletet, amellyel 0 Ft, azaz Nulla forintra csökken a lehívott
hitelállomány. Az elıtörlesztést Ügyfél legkésıbb 1 banki munkanappal az elıtörlesztés
tervezett értéknapját megelızıen a Bank felé írásban jelzi.
Ügyfél a keret terhére folyósított kölcsön törlesztését a jelen szerzıdés 2. sz. melléklete
szerinti cégszerően aláírt, kitöltött Elıtörlesztési értesítın jogosult igényelni, amelyet a
jelen szerzıdés 23. pontjában részletezett kapcsolattartó személyek részére faxon vagy
szkennelve e-mailben és eredeti példányban kell eljuttatni. A törlesztendı összeget a Bank
visszaigazolja.
Ügyfél az igénybevett kölcsönök összegét legkésıbb a lejáratkor egy összegben köteles
visszafizetni. Az igénybevett kölcsönök törlesztése esedékességkor a ………….………….-…………. számú számláról a Bank általi beszedéssel történik. Az Ügyfél
köteles gondoskodni arról, hogy a fenti számlán esedékességkor a megfelelı fedezet
rendelkezésre álljon.
A törlesztés, elıtörlesztés elszámolása HUF alapú.
6. Hitelkeret feltöltése:
Ügyfél jogosult a fenti lejáratot megelızıen elıtörlesztéssel keretfeltöltést teljesíteni,
amely lejárt fizetési esedékesség hiányában teljes összegében tıketörlesztésre kerül
elszámolásra. Amennyiben a keretfeltöltésre átutalt összeg megfizetésének idıpontjában
esedékes hiteldíj fizetési kötelezettség is fennáll, úgy a keretfeltöltésre befizetett összegbıl
elıször a befizetés napjáig esedékes hiteldíj kerül elszámolásra, és csak az ezt követıen
fennmaradt összeget fordítja a Bank a keret feltöltésére. A keretfeltöltésre fordított összeg
a hitelkeret futamidején belül – az igénybevételi lehetıség megszőnéséig – újra igénybe
vehetı.
7. Hiteldíj:
Az Ügyfél a hitelkeret terhére folyósított kölcsönösszegek alapulvételével ügyleti kamatot
tartozik fizetni.
Ügyleti kamat
A Kamatperiódus hossza 1 hónap. A Kamatperiódus minden hónap 13. naptári napjától
kezdıdı és a következı hónap 12. naptári napján végzıdı idıszak. Az elsı Kamatperiódus
a kölcsön folyósításának napjával kezdıdik és a következı hónap 12. naptári napján
végzıdik. Az utolsó Kamatperiódus a hitelkeret lejáratának napján végzıdik.
Ügyleti kamatláb: A hitel változó kamatozású, az ügyleti kamat mértéke 1 havi BUBOR
jegyzés, mint referencia kamatláb + .... bázispont kamatfelár.

Az Ügyleti kamatláb megállapításának módja: Az adott lehívásra kerülı kölcsön
lehívásának napját megelızı 2. munkanapon érvényes 1 havi BUBOR jegyzés (Referencia
kamatláb) és a kamatfelár alapján. Ezt követıen – az adott kölcsön visszafizetéséig –
havonként kerül megállapításra az aktuális ügyleti kamatláb, a kamatperiódus elsı napját
megelızı 2. munkanapon jegyzett 1 havi BUBOR jegyzés (Referencia kamatláb) és a
kamatfelár alapján.
Az Ügyleti kamat megfizetése: A kamatfizetés minden lehívott kölcsönre havonta egyszer,
ugyanazon a meghatározott naptári napon esedékes, amely az adott kamatperiódust követı
kamatperiódus elsı napja. A kamatfizetés minden hónap 13. napján, amennyiben ez nem
banki munkanap, akkor az azt követı banki munkanapon esedékes, illetve az utolsó
kamatfizetés a hitelkeret lejárata napján esedékes.
Az Ügyleti kamat számításának módja: Az Ügyleti kamatot a Bank naptári napokra
számítja fel. Az elsı kamatnap a folyósítás értéknapja, az utolsó kamatnap a kölcsön
törlesztésének értéknapját megelızı nap. A Bank az Ügyleti kamatot a tényleges
visszafizetés napját megelızı napig számítja fel. Az Ügyleti kamat összegét a Bank a
ténylegesen eltelt napok száma / 360 napos év figyelembevételével határozza meg. A
ténylegesen eltelt nap(ok) száma annak/azoknak a nap(ok)nak a száma, amely nap(ok) alatt
a hiteltartozás fennállt.
A kamatfizetés várható összegérıl a Bank a fizetés esedékessége elıtt 5 banki
munkanappal korábban az akkor fennálló információi alapján levélben értesíti az Ügyfelet.
A Referencia kamatláb megállapítása: A “BUBOR” az a Bank által közölt éves kamatláb
(felfelé kerekítve a legközelebbi két tizedesjegyre), amelyet az adott Kamatperiódusra,
illetve kamatozó idıszakra kínálnak budapesti idı szerint 11:00 órakor vagy akörül két
banki nappal az adott Kamatperiódus kezdı napját megelızıen, amely a Reuters monitor
(vagy más hivatalos elektronikus médium) azon oldalán jelenik meg, amely a Budapesti
Bankközi Pénzpiacon a Magyar Nemzeti Bank által közzétett BUBOR kamatlábat tünteti
fel (“BUBOR oldal”). A Magyar Nemzeti Bank által közzétett BUBOR kamatláb azon
kamatlábak számtani közepe (két tizedes pontosságig kerekítve), amelyet a releváns
BUBOR-t fixáló bankok a Budapesti Bankközi Pénzpiacon az adott idıszakra jegyeznek,
feltéve, hogy legalább négy fixáló bank közöl ilyen kihelyezési kamatlábat.
Az Alternatív kamatlábak: Alternatív kamatláb akkor alkalmazandó, ha valamely
kölcsönhöz kapcsolódó soron következı Kamatperiódusra vonatkozó jegyzési napon a
fentiek szerinti BUBOR oldalon (vagy azt felváltó más hivatalos oldalon) nincs BUBOR
jegyzés. Ebben az esetben az adott Kamatperiódus idıtartama egy hét, illetve ennél
rövidebb, ha az a törlesztési napon ér véget. Amennyiben a fenti eset következik be, a
Bank haladéktalanul értesíteni köteles az Ügyfelet az Alternatív kamatláb alkalmazásáról
és annak okáról, valamint ebben az esetben az Ügyfél és a Bank haladéktalanul tárgyalást
kezdeményeznek új Referencia kamatláb megállapítása céljából.
Az egyes Kamatperiódusokra számított Ügyleti kamat megfizetése a ………………………….-……………. számú számláról a Bank általi beszedéssel történik. Az Ügyfél
az esedékes Ügyleti kamat összegét átutalja a fenti számlára. Az Ügyfél köteles
gondoskodni arról, hogy legkésıbb a kamatfizetés napján a jelen szerzıdés szerinti Ügyleti
kamat megfizetéséhez szükséges összeg a fenti számlán esedékességkor rendelkezésre
álljon.

A kamatfizetés elszámolása HUF alapú.
Az Ügyleti kamaton felüli egyéb költségek, jutalékok és díjak:
Az Ügyleti kamaton felül – szerzıdésszerő teljesítés esetén – egyéb költség, jutalék és díj
nem számítható fel.
8. Biztosíték:
A Bankot az általa nyújtott kölcsön fizetési biztosítékául a mindenkori költségvetési
törvény által tartalmazott, az Ügyfél fizetési kötelezettségeiért vállalt állami készfizetı
kezességvállalás illeti meg. Jelen szerzıdés aláírásának napján a Magyar Állam készfizetı
kezességvállalását a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi
CLXIX törvény 51. paragrafusa szabályozza.

9. Bankszámlák:
Az Ügyfél az alábbi pénzforgalmi számlákkal rendelkezik:
Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-01800016 számú számla
Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-01800047 számú számla
Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-01800078 számú számla
Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-01800092 számú számla
Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-01800126 számú számla
Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-01800133 számú számla
10. Jelentéstétel:
Az Ügyfél a következı pénzügyi kimutatásait köteles megküldeni a Bank részére:
Pénzügyi kimutatás
Éves beszámoló
Nem auditált mérleg és eredmény-kimutatás

Évente
X

Negyedévente
X

Ügyfél vállalja, hogy a Hitelszerzıdés megszőnéséig, illetve a kölcsön(ök) és járulékai(k)
teljes visszafizetéséig éves auditált beszámolóját és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentését
és könyvvizsgálói jelentését minden év június 15. napjáig a Bank részére megküldi. Az
Ügyfél köteles továbbá a Hitelszerzıdés megszőnéséig, illetve a kölcsön(ök) és
járulékai(k) teljes visszafizetéséig minden naptári negyedévet követı második hónap 15.
napjáig a nem auditált mérlegét és eredmény-kimutatását a Bank részére megküldeni.
11. Számlavezetési feltételek:
Felek rögzítik, hogy a ………….-……………-………. számú számla kizárólag a jelen
Hitelszerzıdésre vonatkozó hitellel kapcsolatos, Hitelfelvevı általi tranzakciók
nyilvántartására szolgál és vele kapcsolatosan a Bank semmiféle külön díjat, költséget nem
számít fel. Az Ügyfél tájékoztatja a Bankot, hogy a jelenleg hatályos jogszabályi
rendelkezések alapján, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII törvény 18/C. § (6)
bekezdés e) pontja, valamint a (7) bekezdés elsı mondatának elsı fordulata alapján a

szerzıdéskötés idıpontjában kizárólag a Magyar Államkincstárnál vezethet pénzforgalmi
számlát.
A Bank az Ügyfél számára a fenti számlával kapcsolatosan elektronikus
számlainformációs rendszert biztosít, avagy tranzakciónként papír alapú kivonatot küld,
amellyel kapcsolatosan a Bank semmiféle külön díjat, költséget nem számít fel.
12. Késedelem, Késedelmi kamatláb:
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerzıdésbıl eredı fizetési
kötelezettségeinek azok esedékességekor nem tesz eleget, úgy a késedelem idejére a
Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 301/A. paragrafusában elıírt
késedelmi kamatot köteles fizetni a Bank részére.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerzıdésbıl származó fizetési
kötelezettségének határidıben nem tesz eleget, a Banknál a követelés érvényesítésével
kapcsolatban felmerülı valamennyi költség megfizetésére köteles.
A Bank követelése érvényesítésével kapcsolatban felmerült költségeit jogosult az általa
történt megfizetéssel egyidejőleg tıkésíteni és ettıl a naptól kezdıdıen az így
megállapított tıke után, a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 301/A.
paragrafusában elıírt késedelmi kamatot felszámítani.
A Kbt. 305.§ (6) bekezdése értelmében a jelen Hitelszerzıdés alapján a Bank által nyújtott
szolgáltatások Ügyfél által igazolt szerzıdésszerő teljesítése esetén, amennyiben a jelen
Hitelszerzıdésbıl származó fizetési kötelezettségének az Ügyfél határidıben nem tesz
eleget, a Bank beszedési megbízást nyújthat be az Ügyfélnek a pénzforgalmi szolgáltatója
részére adott hozzájárulására, felhatalmazó nyilatkozatára figyelemmel az Ügyfél fizetési
számlái, jelenleg a Magyar Államkincstárnál vezetett pénzforgalmi számlái terhére.
13. Szerzıdésszegés:
Ügyfél arra az esetre, ha a Bank a teljesítési értéknapra a szerzıdés szerint nem, vagy csak
részben teljesít késedelmi, illetve nem teljesítési kötbért köt ki. A szerzıdésszerő teljesítés
idıpontja (teljesítési értéknap) az adott kölcsön lehívását tartalmazó rendelkezı levélben
megjelölt napon 10:00 óráig tartó idıszak. A késedelmi kötbér, valamint a nem teljesítési
kötbér alapja a késedelemmel, illetve a nem teljesítéssel érintett aktuálisan lehívásra kerülı
kölcsön összege. Késedelmi kötbért a Banknak akkor kell fizetnie, ha a teljesítési értéknap
10:00 órájáig nem, vagy csak részben teljesít és késedelme a 24 órát nem haladja meg,
ebben az esetben az aktuálisan lehívásra kerülı hitel összegének 0,005%-át kell
megfizetnie, míg 24 órát meghaladó késedelem esetén nem teljesítési (meghiúsulási)
kötbért köteles fizetni, amely az aktuálisan lehívásra kerülı hitel összegének 0,01%-a.
14. Felmondási események:
A Bank a kölcsönt a Polgári Törvénykönyv 525. paragrafusában meghatározott felmondási
események bekövetkezése esetén, a jelen Hitelszerzıdésbe foglalt céljától eltérı
felhasználása esetén, továbbá a 18. és 19. pontokban részletezett esetekben jogosult –
egyes esetekben akár azonnali hatállyal is – felmondani.
15. Irányadó dokumentum:

A szerzıdı Felek megállapodnak, hogy jelen Hitelszerzıdés nem kerül közokiratba
foglalásra és amennyiben a náluk lévı szerzıdési példányok között eltérés van, úgy a Bank
által ırzött példány rendelkezéseit fogadják el irányadónak.
16. Egyéb vonatkozó jogszabályok:
Egyebekben a jelen Hitelszerzıdésre a hitelezési tevékenységre vonatkozó
jogszabályokban, a Közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvényben (Kbt.),
valamint a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók.
17. Szerzıdésmódosítás:
A Kbt. 303. §-a értelmében a Felek csak akkor módosíthatják jelen Hitelszerzıdésnek a
felhívás, a dokumentáció feltételei, illetıleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott
részét, ha a szerzıdéskötést követıen – a szerzıdéskötéskor elıre nem látható ok
következtében – beállott körülmény miatt a szerzıdés valamelyik szerzıdı fél lényeges
jogos érdekét sérti.
18. Záradékok:
Ügyfél kijelenti, hogy az általa eddig felvett, illetve a jövıben felvételre kerülı hitelek
biztosítékai nem nyújtanak kedvezıbb pénzügyi vagy jogi helyzetet más hitelezıknek,
mint amilyet az Ügyfél a jelen szerzıdésben a Bank számára biztosít.
Ügyfél kijelenti, hogy a hitel futamideje alatt a szokásos üzleti tevékenységének keretén túl
eszközeit – kivéve, ha a Bank ehhez kifejezetten, elızetesen írásban hozzájárul – nem adja
el, nem adja bérbe, lízingbe, nem apportálja más társaságba vagy bármilyen egyéb módon
nem bocsátja más rendelkezésére, valamint semmilyen módon nem terheli meg (negativ
pledge – negatív biztosítéki záradék).
Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Hitelszerzıdéssel kapcsolatban felmerült és
felmerülı fizetési kötelezettségeit mindenkor legalább azonos módon kezeli minden más
jelenlegi és jövıbeli kötelezettségeivel, valamint kijelenti, hogy amennyiben a jövıben a
jelen Hitelszerzıdés alapján igénybe vett kölcsön(ök) és járulékai(k)nak teljes
visszafizetése elıtt más, harmadik személynek a tıle felvett hitel fedezetéül kedvezıbb
biztosítékot nyújt, mint amilyet a jelen szerzıdés alapján a Banknak nyújtott, akkor ezen
kedvezıbb biztosítékot a Bank számára is egyidejőleg, írásban felajánlja (pari passu –
egyenrangúsági záradék).
Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben bármely hitelintézettel, illetve a Bank
érdekeltségi körébe tartozó, illetve a Bank által részben vagy teljességgel tulajdonolt
jogalannyal kötött bármely szerzıdését jelentıs mértékben megszegi, a Bank a jelen
szerzıdést azonnali hatállyal felmondhatja (cross default – közvetett mulasztás).
Felek megállapodnak, hogy a fentiek elmulasztása az Ügyfél részérıl súlyos
szerzıdésszegésnek minısül, melynek alapján a Bank jogosult a jelen Hitelszerzıdés
alapján igénybe vett kölcsön(öke)t azonnali hatályú felmondással lejárttá tenni.
19. Információ-szolgáltatás:

Ügyfélnek a jelen Hitelszerzıdés alapján igénybe vett kölcsön(ök) és járulékai(k) teljes
visszafizetéséig azonnal értesítenie kell a Bankot az alábbi tények és események
bekövetkezésérıl:
a) végelszámolás, csıdeljárás kezdeményezésére vonatkozó elıterjesztésrıl az Ügyfél
döntéshozatalra jogosult szervének ülése elıtt 3 (három) munkanappal;
b) felszámolási eljárás megindítása iránti elıterjesztésrıl az Ügyfél döntéshozatalra
jogosult szervének ülése elıtt 3 (három) munkanappal, illetve más személyek ilyen
irányú, vagy végrehajtás kezdeményezése iránti szándékáról történt
tudomásszerzést követıen haladéktalanul;
c) bármilyen jogerıs hatósági vagy bírósági határozatról, amely az Ügyfél számára az
alaptıke/törzstıke vagy az Ügyfél Bankkal szemben fennálló kölcsöntartozásának
10%-át (tíz százalékát) meghaladó fizetési kötelezettséget ír elı;
d) az Ügyfél bármely tevékenységi körével kapcsolatos hatósági tiltásról,
korlátozásról vagy intézkedésrıl;
e) bármely, az Ügyféllel szemben foganatosított végrehajtási cselekményrıl;
f) az Ügyfél tulajdonosi struktúrájában bekövetkezett változásról abban az esetben,
amennyiben az nem marad a Magyar Állam 100%-os tulajdonában;
g) az Ügyfél által olyan társaságban szerzett tulajdonosi részesedésrıl, amely társaság
szintén hitelezési kapcsolatban áll a Bankkal, amennyiben az Ügyfél errıl tudomást
szerez;
h) az Ügyfélnek harmadik személlyel szemben fennálló, 30 (harminc) napon túli,
lejárt fizetési kötelezettségérıl;
i) az Ügyfél gazdálkodásának irányításában bekövetkezett változásról, amennyiben az
a vezérigazgató vagy vezérigazgató-helyettes személyének változását jelenti;
j) az Ügyfél jelen szerzıdés megkötése idıpontjában tehermentes vagyontárgyainak
megterhelésérıl vagy biztosítékul adásáról;
k) a Bank és az Ügyfél közötti szerzıdéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás
során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintıen
bekövetkezett változásokról, a tudomásszerzést követı 5 (öt) munkanapon belül.
A fentiek tekintetében a tájékoztatási kötelezettség elmulasztása súlyos
szerzıdésszegésnek minısül, melynek alapján a Bank jogosult a jelen Hitelszerzıdés
alapján igénybe vett kölcsön(öke)t azonnali hatályú felmondással lejárttá tenni.
20. Felhatalmazás információk kérésére:
Az Ügyfél felhatalmazza a Bankot, hogy a jelen szerzıdésbıl származó tartozása teljes
megfizetéséig köztartozásairól, így különösen adó, vám és jövedéki tartozásairól (NAV),
társadalombiztosítási (TB), az illetékes hatóságoktól minden további hozzájárulása, vagy
felhatalmazása nélkül információt kérhessen, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az illetékes
hatóság minden további hozzájárulása, vagy felhatalmazása nélkül ezen tartozásairól adatot
szolgáltasson a Bank részére.
21. Kapcsolattartás:
Felek megállapodnak, hogy egymás közötti kapcsolattartásuk során valamennyi értesítést
és közlést írásban kell elküldeni. Ennek módja lehet:

a) személyes átadás, a kézbesítés megtörténtének tényét hitelesen tanúsító módon (pl.:
az átvétel tényét a címzett két munkavállalója aláírásával igazolja, a címzett két
tanú együttes jelenlétében a küldemény átvételét megtagadja);
b) ajánlott vagy tértivevényes postai küldemény útján;
c) vagy telefax üzenet/e-mailben küldött szkennelt dokumentum útján.
A telefax üzeneteket / e-mailben küldött szkennelt dokumentumokat ezek elküldését
követı 3 napon belül postázott, ajánlott postai küldemények útján meg kell erısíteni.
Az ellenkezı bizonyításáig a telefax / e-mail visszaigazoló jelentésében megjelölt
idıpontot kell a megérkezés idıpontjának tekinteni.
22. Hatálybalépés:
A szerzıdés hatályba lépésének napja: 2011. szeptember 12.
23. Értesítések:
Az Ügyfél részére

A Bank részére

Értesítési cím: Diákhitel Központ Zrt
Értesítési cím:
1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.
Tel:
Tel:
Fax:
Fax:
Kapcsolattartó személy:
Név:
Tel:
Fax:
E-mail:

Név:
Tel:
Fax:
E-mail:

24. Mellékletek:
A jelen Hitelszerzıdés elválaszthatatlan tartozékai:
1. számú melléklet:
Rendelkezı levél
2. számú melléklet:
Elıtörlesztési értesítı
3. számú melléklet:
Fennálló hitelek és terhek listája 2011. szeptember 12-én
4. számú melléklet:
Felhatalmazó levél az Ügyfél Magyar Államkincstárnál
vezetett bankszámlái javára
5. számú melléklet:
Ajánlatkérı által készített Ajánlati felhívás, annak
dokumentációja és az esetlegesen kibocsátott kiegészítı
tájékoztatás(ok), valamint minden egyéb, a közbeszerzési
eljárásban keletkezett dokumentum (felvilágosítás kérés
és arra adott válasz, hiánypótlási felhívás és annak
dokumentumai).
6. számú melléklet:
A Bank által benyújtott Ajánlat
Kelt: Budapest, 2011. év szeptember hó 12. nap

…………………………………..

………………………………

Diákhitel Központ Zrt.
(Ügyfél)

(Bank)

1. számú melléklet a XXX számú Hitelszerzıdéshez
Rendelkezı levél

Szerzıdésszám: xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx

Diákhitel Központ Zrt.
1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.

Kérjük, a 2011. év szeptember hó 12. napján kelt, xxxxxxxx számú hitelszerzıdésünk alapján
…... év ………… hó ………… értéknappal a Diákhitel Központ Zrt. …….-nál vezetett
………………… számú számlájára ………………… Ft, azaz …………………….. forint
kölcsönösszeget folyósítani szíveskedjenek.

Dátum: ………….
...............................................
Diákhitel Központ Zrt.

2. számú melléklet a XXX számú Hitelszerzıdéshez
Elıtörlesztési értesítı

Szerzıdésszám: xxxxxxxx.
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
Diákhitel Központ Zrt.
1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.

Kérjük, a 2011. év szeptember hó 12. napján kelt, xxxxxxxxxx számú hitelszerzıdésünk
alapján ….. év ………… hó ………… értéknappal ………………… Ft, azaz
……………………….. forint kölcsönösszeget törleszteni szíveskedjenek.

Dátum: ……….………
...............................................
Diákhitel Központ Zrt.

4. sz. melléklet a XXX számú Hitelszerzıdéshez
Kincstári ügyfél iktatószáma: ..................................

Felhatalmazó levél
Tisztelt
Magyar Államkincstár
Speciális és Nemzetgazdasági Számlavezetési Osztály
1139 Budapest
Váci út 71.
Alulírott megbízom/megbízzuk Önöket az alábbi megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett
kedvezményezett által benyújtott beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következıkben foglalt feltételekkel:
Fizetı fél számlatulajdonos megnevezése:
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának
pénzforgalmi jelzıszáma:

Diákhitel Központ Zrt.
10032000-01800016-00000000
10032000-01800047-00000000
10032000-01800078-00000000
10032000-01800092-00000000
10032000-01800126-00000000
10032000-01800133-00000000

Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi
jelzıszáma:
A felhatalmazás idıtartama ……………………………... naptól ……………………………… napig*,
visszavonásig*.
a) a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.*
b) a beszedési megbízáshoz a következı okirato(ka)t kell csatolni*:
az okiratok megnevezése:…………………………………………….
További feltételek*:
a) nem kerülnek meghatározásra
b) beszedési megbízásonkénti felsı értékhatár a teljesítés pénznemétıl függıen:
…………………..Ft
…………………..devizanem ISO kódja*
c) benyújtási gyakoriság:……………..(pl. napi, havi, évi)
d) fedezethiány esetén a sorba állítás idıtartama legfeljebb … nap
e) a felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza
Dátum: …………………………………..
………………………………………………………………………..
Fizetı fél számlatulajdonos aláírása a Kincstárnál bejelentett módon
A felhatalmazás kincstári nyilvántartási száma: ...........................................................
Dátum: …………………………………………
...................................................................
Igazgatóság aláírás

*a nem kívánt rész törlendı

