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A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
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AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

Árubeszerzés

X

Szolgáltatás

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________

Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:

Diákhitel Központ Zrt.
Postai cím:

Csalogány utca 9-11. szám
Város/Község:

Postai
irányítószám:

Budapest

HU

1027
Telefon:
+36/1-224-96-83

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr.
E-mail:

Ország:

Kovács Krisztián

Fax:

kovacs.krisztian@diakhitel.hu

+36/1-224-96-73

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérı általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

További információk a következı címen szerezhetık be:
XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következı címen szerezhetı be:
X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következı címre kell benyújtani:
X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRİ TÍPUSA
Központi szintő

X

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintő
Közjogi szervezet

Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Egyéb

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRİ TEVÉKENYSÉGI KÖRE
I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN
Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidı, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

X Egyéb (nevezze meg): Egyéb

hitelnyújtás

Egészségügy
I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és
elosztása

Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]
Földgáz és kıolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Szén és más szilárd tüzelıanyagok feltárása és
kitermelése

Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz
szolgáltatások

Repülıtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Kikötıi tevékenységek

Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

I. 4.) Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?

igen

nem X

II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés

Munkaerı kölcsönzés a Munka törvénykönyvérıl szóló, többször módosított 1992. évi XXII. törvény alapján.
II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerzıdés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás

b) Árubeszerzés

c) Szolgáltatás

X

Kivitelezés

Adásvétel

Szolgáltatási kategória

Tervezés és kivitelezés

Lízing

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

Bérlet

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

22

Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb

Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye

A teljesítés helye

A teljesítés helye

1027 Budapest, Csalogány u. 911. szám
NUTS-kód

NUTS-kód

NUTS-kód

HU-101

II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

X

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása

Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevıvel

Keretmegállapodás egy ajánlattevıvel

A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben:

vagy hónap(ok)ban:

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes idıtartama alatt (csak számokkal és pénznem):

A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya

Telefonos ügyintézı munkavállalók munkaerı-kölcsönzés keretében történı foglalkoztatása.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Kiegészítı szójegyzék (adott esetben)

Fı szójegyzék
Fı tárgy

-

79621000-3

.
.
.
.

További tárgy(ak)

.
.
.
.

.
.
.
.

-

-

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

egy vagy több részre

valamennyi részre

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?

igen

nem X

II. 2) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)

2009. 07.01-ei munkába állással 2010. 05. 31-ig történı munkavégzéssel 9 fı/hó, de legfeljebb 16 fı/hó
telefonos ügyintézı munkavállaló munkaerı-kölcsönzés keretében történı foglalkoztatása, napi 4 órában.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)

igen

nem X

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:

vagy

napokban:

(a szerzıdés megkötésétıl számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):

vagy:

és

között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlıdı jellegő szerzıdések esetében kérjük
feltüntetni a további szerzıdések tervezett idejét:
hónapokban:

vagy

napokban:

(a szerzıdés megkötésétıl számítva)

II.3) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az idıtartam hónap(ok)ban:
VAGY:

kezdés

vagy napokban:

2009/06/12

(év/hó/nap)

(a szerzıdés megkötésétıl számítva)

ÉS/VAGY
befejezés

2010/05/31

(év/hó/nap)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

Az ellenszolgáltatás megfizetése a Kbt. 305.§ (1) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelıen a
részteljesítéseknek az Ajánlatkérı által igazolt teljesítése esetén, a teljesítéstıl számított legkésıbb 30 napon
belül történik a szerzıdésben foglaltak szerint. A teljesítés során az Ajánlattevı elıleget nem kérhet, az
Ajánlatkérı pedig elıleget nem adhat. Ajánlatkérı rögzíti, hogy a Kbt. 48.§ (2) bekezdésében elıírt
feltételekkel rendelkezik.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

Ajánlatkérı nem követeli meg.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben)
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

igen

nem X

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is
Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó, valamint külsı erıforrás, aki a Kbt. 60.§ (1)
bekezdés a) – i) pontjaiban, a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d)-e) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá
esik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, aki, illetıleg a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pont szerinti
alvállalkozója, vagy a számára erıforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a) és b) pontjában
foglalt kizáró okok hatálya alá esik.
A Kbt. 60.§ (1) bekezdés a)-i) pontjaiban, a 61.§ (1) bekezdés d)-e) pontjaiban foglalt kizáró okok
fenn nem állásáról az ajánlattevınek, a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozójának, és a
számára erıforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell.
Ajánlattevınek a Kbt. 71.§ (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel nyilatkoznia kell, hogy
ajánlattevı nem vesz igénybe a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében és a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d)-e)
pontjaiban foglalt kizáró okok hatály alá esı alvállalkozót.
A fenti nyilatkozatoknak az ajánlattételi felhívás feladásának napjától számított 30 napnál nem
régebbieknek kell lennie és eredeti, vagy hiteles másolatban kell benyújtani.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1 A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján a
jelen hirdetmény feladását megelızı 3 lezárt
üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvénynek
megfelelı beszámoló által tartalmazott eredménykimutatás hiteles másolatának csatolása az
ajánlattevı,
eredmény-kimutatás
hiteles
másolatának csatolása a 10 %-ot meghaladó
alvállalkozó
vonatkozásában,
mértékő
amennyiben az ajánlattevı, illetve 10 %-ot
meghaladó mértékő alvállalkozó letelepedése
szerinti ország joga elıírja közzétételét.
Amennyiben a letelepedés szerinti ország joga
nem írja elı a közzétételt, akkor csatolja
eredetiben vagy hiteles másolatban nyilatkozatát
a hirdetmény feladását megelızı utolsó 3 lezárt
üzleti év mérleg szerinti eredményérıl.

P/1
Ajánlattevı
alkalmas,
amennyiben
ajánlattevınek, illetıleg a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak a mérleg szerinti
eredménye a jelen hirdetmény feladását megelızı
3 lezárt üzleti évbıl legalább kettıben „nem
negatív” (azaz nulla), vagy pozitív volt; a
ajánlattevınek és a 10 %-ot meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak
e tekintetben külön-külön kell megfelelnie.

P/2. A Kbt. 66.§ (1) bekezdése c) pontja szerinti
Ajánlattevınek és a közbeszerzés értékének 10%át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak együttesen: az elızı két évnek
(2007, 2008) a teljes forgalmáról és a
közbeszerzés tárgyának forgalmáról szóló
nyilatkozatot kell csatolni attól függıen, hogy az
ajánlattevı mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi
adatok rendelkezésre állnak.

P/2. Alkalmatlan az ajánlattevı és a 10%-ot
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó együtt, ha: az elızı két évben
(2007., 2008) a teljes forgalma nem érte el az évi
nettó 20 millió Forintot és a közbeszerzés
tárgyának megfelelı, munkaerı-kölcsönzésre
vonatkozó forgalma az elızı két évben (2007.,
2008) nem érte el az évi nettó 15 millió Forintot.

Ajánlattevı a Kbt. 3/E.§ alapján a fenti
alkalmassági
követelmények
megfelelését
erıforrás szervezettel nem biztosíthatja, kivéve,
ha az ajánlattevı és az erıforrást nyújtó szervezet
között a Polgári törvénykönyv szerinti többségi
befolyásáll fenn. Ebben az esetben a Kbt. 65.§ (4)
bekezdés a) pontjában foglaltak szerint az
erıforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra
vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával történik
az igazolás, valamint az erıforrást nyújtó
szervezetnek
az
alkalmassági
minimumkövetelmények igazolására elıírt fenti
igazolást is csatolnia kell.
III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. A Kbt. 67.§ (3) bekezdése a) pontja alapján M/1. Alkalmatlan az ajánlattevı és a
ajánlattevı, és a közbeszerzés értékének 10%-át közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
meghaladó értékő alvállalkozó ismertesse az mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó

ajánlattételi felhívás feladásának napját megelızı
36 hónap legjelentısebb szolgáltatásait (legalább
teljesítés ideje kezdés és befejezés év, hó
megadásával, a szerzıdést kötı másik fél
megnevezése,
a
szállítás
tárgya,
az
ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi
szolgáltatás mennyiségére utaló más adat,
amelyekbıl egyértelmően ki kell derülnie, hogy
munkaerı-kölcsönzésre
vonatkozott
a
szolgáltatás)
Az igazolásra a Kbt. 68.§ (1) bekezdésében
foglaltak az irányadóak, azaz, a) ha a szerzıdést
kötı másik fél a 22.§ (1) bekezdésének a)-e)
pontja szerinti szervezet, akkor az általa kiadott
vagy aláírt igazolással, b) ha a szerzıdést kötı
másik fél a 22.§ (1) bekezdésének a)-e) pontjában
foglaltakhoz képest egyéb szervezet, az általa
adott
igazolással,
vagy
az
ajánlattevı
nyilatkozatával.

együtt nem rendelkeznek az ajánlattételi felhívás
feladásának napját megelızı 36 hónapban
munkaerı-kölcsönzésre vonatkozóan legalább
kettı, egyenként legalább nettó 15 millió Ft
összegő referenciával.

Ajánlattevı a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerint a
szerzıdés teljesítéséhez szükséges fenti mőszaki,
szakmai alkalmassági követelmény igazolása
érdekében más szervezet erıforrására is
támaszkodhat. Ajánlattevı ebben az esetben
köteles igazolni azt is, hogy a szerzıdés
teljesítéséhez
szükséges
erıforrások
rendelkezésre állnak majd a szerzıdés
teljesítésének idıtartama alatt. Az igénybe vett
erıforrás tekintetében a rendelkezésre állás a Kbt.
65.§ (4) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltak
szerint történik. Az erıforrást nyújtó szervezetnek
az
alkalmassági
minimumkövetelmény
igazolására elıírt fenti igazolást is csatolnia kell.
III.2.4) Fenntartott szerzıdések
A szerzıdés védett foglalkoztatók számára fenntartott

igen

A szerzıdés a Kbt. 253. § szerint fenntartott

igen

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen nem X
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás:

nem X
nem X

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli

X

Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás

X

VAGY
Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)
Részszempont

Súlyszám

Részszempont

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Súlyszám

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?

igen

nem X

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésrıl (ha szükséges)

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

IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?

igen

Igen válasz esetén
Elızetes összesített tájékoztató

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

nem X

/

Hirdetmény száma a KÉ-ben:

(KÉ-szám/évszám)

/

A hirdetmény közzétételének dátuma:

/

(év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

/

Hirdetmény száma a KÉ-ben:

(KÉ-szám/évszám)

/

A hirdetmény közzétételének dátuma:

/

(év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2009/05/25 (év/hó/nap )

Idıpont: 11:00

Kell-e fizetni a dokumentációért?

igen X

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 30.000

nem

Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét Ajánlatkérı MÁK-nál vezetett 1003200001800016 számú számlájára átutalással, vagy a házi pénztárba történı befizetéssel kell teljesíteni
munkanapokon hétfıtıl csütörtökig 10:00-12:00 óráig, valamint 14:00 órától 16:00 óráig,
pénteken: 10:00 – 12:00 óráig, az ajánlattételi határidı lejártának napján de. 8:30 – 11:00 óráig.
A fenti összeg nettóban értendı.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidı
Dátum: 2009/05/25 (év/hó/nap

)

Idıpont: 11:00

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
ES

CS

DA

DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV LT

HU MT NL PL PT SK SL
X

Egyéb:

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)

/

/

-ig (év /hó/nap )

VAGY hónap(ok)ban:

vagy napokban:

120 (az ajánlattételi határidı lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum:

2009/05/25 (év/hó/nap )

Idıpont: 11:00

Helyszín : Diákhitel Központ Zrt., 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. szám, I. emelet 121. szoba
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek

A Kbt. 80.§ (2) bekezdése.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK

FI

SV

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLİDİ JELLEGŐ-E? (adott esetben)

igen

nem X

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) A SZERZİDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen
nem X
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett idıpontja:

2009. június 04. 14:00 óra.
V.3.2) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja:

2009. június 12.
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı szabályai, az elsı tárgyalás
idıpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)
igen X

nem

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

Amennyiben a dokumentáció megküldését kérik, úgy a Kbt. 54.§ (4) bekezdése alapján a kérelem
kézhezvételétıl számított két munkanapon belül ennek Ajánlatkérı köteles eleget tenni, feltéve, hogy
annak ellenértékét megfizették. A dokumentációnak a felhívás I.1) pontja szerinti címen történt
megkérését követıen azt az Ajánlattevı által megadott e-mail címre Ajánlatkérı elektronikusan
rendelkezésre bocsátja. A dokumentáció másra át nem ruházható.
V.3.5.1) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsı határa:

V.3.5.2) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot:

V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek elıírt igazolási módja a minısített ajánlattevık hivatalos
jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı minısítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?
igen X nem
V.7) Egyéb információk:

1.) Ajánlatkérı kiköti, hogy az egy fıre esı havi kölcsönzési díjat a 9 fı/hó – maximum 16 fı/hó
esetében nem lehet differenciáltan megadni, a kölcsönzési díj minden kölcsönzött munkavállaló esetében
és minden hónapban ugyanaz, az ezzel ellentétes ajánlat érvénytelen.

2.) Az ajánlatot cégszerően aláírva, három példányban (egy eredeti és kettı, az eredetivel mindenben
azonos másolati példány), kötött vagy főzött formában, minden oldal folyamatos oldalszámozásával,
tartalomjegyzékkel ellátva, zárt borítékban kell benyújtani, a borítékon feltüntetni: „A Diákhitel Zrt. –
munkaerı-kölcsönzés 2009” jeligét. A borítékon továbbá fel kell tüntetni a “Határidı elıtt nem bontható
fel” feliratot is. A benyújtott példányok borítólapján szerepelnie kell az “Eredeti”, illetıleg a “Másolat”
feliratnak, valamint az ajánlattevı nevének, székhelyének, és a jelen eljárásban kapcsolattartásra kijelölt
személy elérhetıségeinek (név, telefon- és faxszáma, e-mail cím). Amennyiben az “Eredeti” és a
“Másolati” példány között eltérés van, az “Eredeti” példány az irányadó.
3.) Az ajánlathoz csatolni szükséges:
Az ajánlattevınek, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kíván
alvállalkozónak és az erıforrást nyújtó szervezetnek az ajánlattételi felhívás feladásának napjától 30
napnál nem régebbi eredeti, vagy egyszerő másolati példány cégkivonatot.
Az ajánlattevınek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kíván
alvállalkozónak, az erıforrást nyújtó szervezetnek a jelen eljárásban cégjegyzésre jogosult személy
aktuális aláírási címpéldánya(i)nak eredeti, vagy egyszerő másolatát, valamint a cégkivonat szerint - a
jelen eljárás vonatkozásában – a cégjegyzésre jogosult akadályoztatása esetén cégjegyzésre jogosult
meghatalmazását és a meghatalmazott aláírás mintáját tartalmazó dokumentum (eredeti vagy egyszerő
másolati példánya).
4.) Ajánlattevınek kifejezetten nyilatkoznia kell a 70.§ (2) bekezdésében foglaltakról, a
dokumentációban foglalt minta szerint. A nyilatkozat megtételével ajánlattevı elfogadja a jelen
ajánlattételi 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.
5.) Ajánlatkérı felhívja a figyelmet a szerzıdéskötés tekintetében arra, hogy a szerzıdést a Kbt. 91.§ (2)
bekezdésben foglaltaknak megfelelıen köti meg.
6.) Ajánlatkérı felhívja a figyelmet arra, hogy a Kölcsönbeadó cégnek ajánlatát a Munka törvénykönyve
rendelkezéseinek megfelelıen kell megtennie, különösen a munkaerı-kölcsönzésre vonatkozó
szabályozás rendelkezéseire figyelemmel.
7.) Ajánlatkérı a kiegészítı tájékoztatást a Kbt. 56.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseknek
megfelelıen adja meg, és elektronikus úton bocsátja rendelkezésre az ajánlatban megadott e-mail címre.
Konzultáció megtartására nem kerül sor.
8.) Közbeszerzési mőszaki leírás:
A nyertes ajánlattevı feladata a munkaerı-kölcsönzési szerzıdés szerint 2009. július 01. naptól 2010.
május 31. napig, telefonos ügyintézı munkatárs munkakörben 9 (fı)/hó, de legfeljebb 16 fı/hó
munkavállaló munkaerı-kölcsönzés keretében történı foglalkoztatásának biztosítása a Kölcsönvevı
részére. A szerzıdésben részletezettek alapján a kimenı hívások esetében a telefonos ügyintézı
munkatárs feladata a diákhitel tartozások eredményes behajtása, a beszedés hatékonyságának növelése
érdekében a hallgatói hiteltartozást felhalmozó Hitelfelvevıknek telefonon történı felszólítása tartozásuk
rendezése céljából. A bejövı hívások esetében a telefonos ügyintézı munkatárs feladata a Diákhitel
Központ Zrt. ügyfélszolgálatára bejövı hívásainak kezelése. A kölcsönzött munkavállalók munkaideje: a
munkaerı-kölcsönzési szerzıdésben szabályozott kivételtıl eltekintve hétfıtıl péntekig heti 20 óra,
melyet a kimenı hívások ügyintézıinek naponta 14.00 - 18.00 óra között kell ledolgozni, míg a bejövı
hívások ügyintézıinek 08.00-12.00 óra között kell ledolgozni.
9.) Munkavédelem – a Kbt. 55.§ (3) bekezdésére figyelemmel
Ajánlatkérı elıírja, hogy az ajánlattevı tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó olyan kötelezettségekrıl, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerzıdés teljesítése során meg
kell felelnie. Az ajánlattevınek nyilatkoznia (eredeti/hiteles másolatban) kell ajánlatában arról, hogy
eleget tett-e a tájékozódási kötelezettségeinek. Ajánlatkérı a dokumentációban megadja a Kbt. 55.§ (4)

bekezdésében a tájékozódáshoz szükséges információkat.
10.) Nyilatkozat többségi befolyásról
Amennyiben ajánlattevı erıforrásra támaszkodik az alkalmassági követelmények tekintetében, úgy
nyilatkoznia kell, hogy a Polgári Törvénykönyv szerint többségi befolyás áll-e fenn (igen/nem).
Amennyiben igen, abban az esetben meg kell neveznie, hogy a Polgári Törvénykönyv 685/B.§ mely esete
szerint áll fenn többségi befolyás.
11.) Ajánlatkérı elıírja, hogy amennyiben erre kifejezetten jelen felhívásban nem rendelkezik, úgy az
igazolások benyújtásának módja eredeti vagy hiteles másolatban történik a Kbt. 20.§ (3) bekezdésére
figyelemmel.
12.) 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 tag(ok), rendelkezés a feladatmegosztás módjáról, egyetemleges felelısségvállalás a
munkaerı-kölcsönzésre megkötött szerzıdés teljesítésére a tagok által.
V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2009/05/04 (év/hó/nap)

A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZİ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETİK BE
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:

Postai
irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

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

Postai
irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:

Postai
irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA

MEGHATÁROZÁS

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Kiegészítı szójegyzék (adott esetben)

Fı szójegyzék

.
.
.
.
.

Fı tárgy

További tárgyak

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

-

-

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK

4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉRİ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ FELTÜNTETÉSE
Az idıtartam hónap(ok)ban:
VAGY

Kezdés

vagy napokban:

/

(a szerzıdés megkötésétıl számítva)

/

(év/hó/nap)

/

(év/hó/nap)

ÉS/VAGY
Befejezés

/

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRİL

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

-

