HL/S S247
23/12/2011
401861-2011-HU

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

1/7

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401861-2011:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások
2011/S 247-401861
Ajánlati/részvételi felhívás
Szolgáltatásmegrendelés
2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Diákhitel Központ Zrt.
Csalogány u. 9-11.
Címzett: Mészáros Ildikó beszerzési és létesítmény-gazdálkodási osztályvezető I. emelet 130. szoba
1027 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 12249646
E-mail: meszaros.ildiko@diakhitel.hu
Fax: +36 12249673
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett
kapcsolattartási pont(ok)
I.2)

Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság

I.3)

Fő tevékenység
Egyéb: egyéb hitelnyújtás

I.4)

Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1)
Meghatározás
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Banki hitelkeret-szerződés.

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 6: Pénzügyi szolgáltatásoka)Biztosítási szolgáltatások b)Banki és befektetési
szolgáltatások
A teljesítés helye: A Diákhitel Központ Zrt., Ajánlatkérő által megjelölt számlája. Diákhitel Központ Zrt.,
MAGYARORSZÁG, 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.
NUTS-kód HU101

II.1.3)

Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

23/12/2011
S247
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

1/7

HL/S S247
23/12/2011
401861-2011-HU

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

2/7

A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A diákhitelezési rendszer finanszírozási biztonságának javításához, 2012. március 12. napjától 2013. március
11. napjáig 5 000 000 000 HUF, azaz Ötmilliárd forint összegű, újrafeltöltődő jellegű (revolving), készenléti
(stand-by) hitelkeret nyújtása, állami készfizető kezességvállalással, hitelszerződés keretében.

II.1.6)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
66113000

II.1.7)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8)

Részek
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9)

Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2)

Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1)

Teljes mennyiség:
A diákhitelezési rendszer finanszírozási biztonságának javításához, 2012. március 12. napjától 2013. március
11. napjáig 5 000 000 000 HUF, azaz Ötmilliárd forint összegű, újrafeltöltődő jellegű (revolving), készenléti
(stand-by) hitelkeret nyújtása, állami készfizető kezességvállalással.

II.2.2)

Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3)

Meghosszabbításra vonatkozó információk

II.3)

A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés 12.3.2012. Befejezés 11.3.2013

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér (az aktuálisan lehívásra kerülő hitel összegének 0,005 %-a), meghiúsulási kötbér (az
aktuálisan lehívásra kerülő hitel összegének 0,01 %-a).

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 305.§ (1) és (3) bekezdésében foglaltak szerint az Art. 36/A. §-ában
foglaltakra is figyelemmel teljesíti. A törlesztés és a kamatfizetés elszámolása HUF-alapú. Ajánlatkérő a
hitelkeret fennállása alatt bármikor jogosult, de legkésőbb a hitelkeret lejáratának napján köteles fennálló
hiteltartozását törleszteni. A hitel változó kamatozású, az adott lehívásra kerülő kölcsön lehívásának napját
megelőző 2. munkanapon jegyzett 1 hónapos BUBOR (Referencia kamatláb) és a Kamatfelár alapján kerül
megállapításra. Ezt követően - az adott kölcsön visszafizetéséig - havonként kerül megállapításra az aktuális
kamatláb, a kamatperiódus első napját megelőző 2. munkanapon jegyzett 1 hónapos BUBOR (Referencia
kamatláb) és a Kamatfelár alapján. A kamatfizetés minden lehívott kölcsönre havonta egyszer, ugyanazon
a meghatározott naptári napon esedékes, amely az adott kamatperiódust követő kamatperiódus első napja.
A kamatperiódus a lehívás első napjától, illetve a hónap 13. napjától a következő hónap 12. napjáig tart. A
kamatfizetés minden hónap 13. napján, vagy az azt követő banki munkanapon, illetve a végső lejárat napján
esedékes.
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III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem követeli meg.

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2)

Részvételi feltételek

III.2.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60.§ (1) bekezdés
a) - i) pontjaiban és a 61.§ (1) bekezdés d)-e) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá esik.
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kizáró
okok hatálya alá esik.
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62.§ (1)
bekezdés a) és b) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá esik.
Igazolási mód:
1. Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, továbbá Ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 63. § (2)-(9)
bekezdés szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjaiban vagy a Kbt. 61. § (1)
bekezdés a)-e) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.
2. A Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében Ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjaiban, a Kbt. 61. § (1) bekezdés d)-e)
pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1 Ajánlattevőnek (közös
ajánlattevő esetében minden ajánlattevői tagnak): saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti
beszámolója (ha letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) a jelen hirdetmény feladásának napját
megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan [Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont]. Amennyiben Ajánlattevő
(közös ajánlattevő) letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét akkor nyilatkozat
a mérleg szerinti eredményről a jelen hirdetmény feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év
mindegyikére.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (3) és (4) bekezdéseire, figyelemmel a Kbt. 4. § 3/D.
pontjára.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Ajánlattevő alkalmas, amennyiben az Ajánlattevőnek, közös
ajánlattétel esetén minden tagnak a jelen hirdetmény feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évből
legalább 2 lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredmény nulla, vagy pozitív.
(Közös) Ajánlattevő(k)nek ezen alkalmassági követelménynek külön-külön kell megfelelnie. (Önálló
megfelelés).

III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1 A Kbt. 67.§ (3) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján a jelen hirdetmény feladásának hónapját
megelőző 36 hónapban szerződésszerűen befejezett, legjelentősebb hitelszerződési referenciái ismertetésével
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(forinttól eltérő devizában nyújtott hitel esetén a szerződéskötés 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 összegű hitelszerződést kötött, a hitelszerződés melyik év/hó/
nap zárult le (fejeződött be), a teljesítés szerződésszerű volt-e, valamint a referenciát adó személy nevének és
telefonos elérhetőségének megadásával.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (3) és (4) bekezdéseire, figyelemmel a Kbt. 4. § 3/D.
pontjára.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1 Alkalmatlan, amennyiben Ajánlattevő nem rendelkezik a jelen hirdetmény feladásának hónapját megelőző
36 hónapban szerződésszerűen befejezett, legalább egy darab, legalább 5 000 000 000 azaz Ötmilliárd forint
(forinttól eltérő devizában nyújtott hitel esetén az adott szerződéskötés napján érvényes MNB árfolyamon
számított érték) keretösszegű hitelszerződési referenciával.
A fenti "a jelen hirdetmény feladásának hónapját megelőző 36 hónapban szerződésszerűen befejezett" az
jelenti, hogy legkorábban 2008. november 30. napján, legkésőbb 2011. november 30. napján szerződésszerű
teljesítéssel lezárt (befejezett), legalább egy olyan hitelszerződés, amely hitelszerződés legalább 5 000 000 000
azaz Ötmilliárd forint keretösszegre szól.
A fentieknek megfelelő, olyan osztható szolgáltatást tartalmazó referenciát, amely esetében az addig elvégzett
szolgáltatások tekintetében legkorábban 2008. november 30. napján, legkésőbb 2011. november 30. napján
szerződésszerűen teljesített részt Ajánlatkérő elfogadja.
A fenti alkalmassági követelménynek Ajánlattevő és a 10 %-ot meghaladó mértékű alvállalkozó együttesen is
megfelelhet, figyelemmel a Kbt. 69. § (8) bekezdésében foglaltakra. Közös Ajánlattevők a fenti követelménynek
együttesen is megfelelhetnek, figyelemmel a Kbt. 69.§ (9) bekezdésében foglaltakra.
III.2.4)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3)

Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1)

Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: igen
A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 1996. évi CXII. törvény.

III.3.2)

A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és
képzettségét: nem

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Az eljárás fajtája
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3)

Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2)

Bírálati szempontok

IV.2.1)

Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3)

Adminisztratív információk
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IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 6.2.2012 - 11:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4)

Ajánlattételi vagy részvételi határidő
6.2.2012 - 11:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 120 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 6.2.2012 - 11:00
Hely:
Diákhitel Központ Zrt., MAGYARORSZÁG, 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. szám, I. emelet 126. szoba.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 80.§ (2) bekezdése szerinti személyek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3)

További információk
1.) Ajánlatkérő a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló, érvényes Ajánlatot tett Ajánlattevőt hirdeti ki
nyertes Ajánlattevőnek. Ajánlattevők ellenszolgáltatásként az 1 hónapos BUBOR jegyzésen (mint Referencia
kamatlábon) felül Kamatfelárat számíthatnak fel. Ajánlattevők rendelkezésre tartási jutalékot, vagy egyéb
jogcímen más díjat, jutalékot, költséget nem számolhatnak fel.
Kamat: A kamatfelár az 1 hónapos BUBOR referencia kamatlábbal együtt alkotja az ügyleti kamat százalékos
mértékét, amely az igénybe vett kölcsönösszegre számítható fel az igénybevétel időszakára. (További részletek
a Dokumentációban.) A Kamatfelárat az Ajánlatban éves bázispontban (bp p.a.) szükséges megadni.
2.) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: Ajánlatkérő hiánypótlást biztosít a Kbt. 83.§-ában
foglaltaknak megfelelően.
3.) Az eredményhirdetés időpontja: 2012. március 1. (15:00), helye: MAGYARORSZÁG, 1027 Budapest,
Csalogány 9-11. szám, 222. szoba.
4.) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2012. március 12.
5.) Az Ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt nyilatkozatot, valamint a 71.
§ (4) bekezdésében foglaltakat is.
6.) Az eljárásban való részvétel minden költsége Ajánlattevőt terheli, ez az eljárás eredményétől, vagy
eredménytelenségétől függetlenül Ajánlatkérőre át nem hárítható.
7.) Közös ajánlattétel esetében a tagok által aláírt konzorciumi megállapodást csatolni kell az Ajánlathoz,
amelynek kötelező tartalmi elemei a következők: annak megnevezése, hogy ki a konzorciumot képviselő,
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vezető tag, valamint a tag(ok) megnevezése, székhelye, rendelkezni kell a feladatmegosztás módjáról, a
tagoknak egyetemleges felelősséget kell vállalni a megkötendő hitelszerződés teljesítésére.
8.) Az Ajánlatok benyújtására vonatkozó előírások: az Ajánlatokat a Kbt. 70/A.§ (1) bekezdésében foglalt formai
követelményeknek megfelelően kell benyújtani, egy eredeti és 2, az eredetivel mindenben azonos másolati
példányban, zárt borítékban/dobozban, ráírva a dobozra/borítékra: "Ajánlat, készenléti hitel 2012-2013.",
"Határidő előtt nem bontható fel" feliratot is.
9.) Ajánlatkérő a Kbt. 13.§ (4) bekezdése alapján tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy pénzügyi-gazdasági és
műszaki-szakmai alkalmasság feltételeit a Kbt. 12.§ (2) bekezdésében foglaltakhoz képest szigorúbban
állapította meg.
10.) Az ajánlattétel nyelve a magyar. Ajánlattevőnek bármely idegen nyelvű iratot az idegen nyelvű eredeti/
hiteles másolat irattal együtt, e mögé csatolva, a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986.(VI. 26.) MT
rendelet szerint hiteles magyar nyelvű fordításban kell az eljárás során benyújtania.
11.) Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
és az erőforrást nyújtó szervezet, valamint a Kbt. 69.§ (8) bekezdés szerinti alvállalkozó vonatkozásában
becsatolandók még az alábbi dokumentumok egyszerű másolati példánya:
— el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén annak az eljáró ügyvéd által ellenjegyzett példánya,
— az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintája,
— az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonat (amelyet a
cégbíróság, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, vagy az arra jogosult közjegyző által kiállítottan kell
benyújtani),
— meghatalmazás esetében a meghatalmazó és meghatalmazott által aláírt teljes bizonyító erejű
meghatalmazás.
12.) Ajánlattevőnek kifejezetten nyilatkoznia kell a 70.§ (2) bekezdésében foglaltakról. A nyilatkozatra
mintát a Dokumentáció tartalmaz. A nyilatkozat megtételével Ajánlattevő elfogadja a jelen ajánlati felhívás
Dokumentációjában foglalt szerződés-tervezetet, valamint annak összes mellékletét, így azt külön benyújtani
nem szükséges, egyúttal Ajánlattevő a nyilatkozat megtételével eltekint a saját szerződéses feltételeitől. A
szerződés-tervezet rendelkezéseinek módosítására, kiegészítésére, megváltoztatására, vagy az abban történő
bármely más címen történő változtatásra nem tehet Ajánlattevő ajánlatot.
13.) Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseknek
megfelelően adja meg, konzultáció megtartására nem kerül sor. Kiegészítő tájékoztatáskérés az ajánlattételi
határidő lejárta előtt legkésőbb 10 nappal kérhető, amely azt jelenti, hogy írásban eddig kérdezhet Ajánlattevő
az ajánlattételi felhívással és a Dokumentáció tartalmával kapcsolatban. A határidőben és írásban feltett
kérdésekre Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 6 nappal válaszol. A nem határidőben
feltett kérdéseket Ajánlatkérő nem veszi figyelembe és nem áll módjában megválaszolni.
14.) Amennyiben Ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges
alkalmasság igazolása érdekében a Kbt. 4. § 3/D. pontja figyelembe vételével más szervezet(ek) erőforrásaira
támaszkodik, csatolandó(ak) a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat valamint az igazolás(ok) is.
15.) Az igazolások a Kbt. 20.§ (3) bekezdésére figyelemmel egyszerű másolatban is benyújthatók.
16.) Munkavédelem - a Kbt. 55.§ (3) bekezdésére figyelemmel Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő
tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről,
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. Ajánlattevőnek nyilatkoznia
kell Ajánlatában arról, hogy eleget tett-e a tájékozódási kötelezettségeinek. Ajánlatkérő a Dokumentációban
megadja a Kbt. 55.§ (4) bekezdésében a tájékozódáshoz szükséges információkat.
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17.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a későbbiekben esetleg élni kíván a Kbt. 125. § (3)
bekezdésének b) pontja szerinti törvényi lehetőséggel.
18.) Az eljárásban való részvétel és az érvényes ajánlattétel feltétele az ingyenes Dokumentáció Ajánlatkérő
honlapjáról történő letöltése. A dokumentációt az Ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelmében
közvetlenül elektronikus úton közzéteszi az ajánlatkérő honlapjának http://www.diakhitel.hu/index.php/hu/
kozzetetelek/kozbeszerzesi-eljarasban-megjelent-hirdetmenyek elérési útvonalán: KÉSZENLÉTI HITEL_5
MILLIÁRD FT_AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ_2012_2013 cím alatt.
19.) Azonos összegű ellenszolgáltatást megajánlása esetén Ajánlatkérő a Kbt. 90.§ (3) bekezdés a) pontja és
(4) bekezdése alapján jár el.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1204 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Telefon: +36 13367776
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 13367778

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323.§ (2)
bekezdése.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1204 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Telefon: +36 13367776
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 13367778

VI.5)

E hirdetmény feladásának időpontja:
21.12.2011
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