A magyar hallgatói hitelrendszer forrásainak biztosítása, a
diákhitelezési rendszer finanszírozásából, működtetéséből eredő
fizetési kötelezettségek teljesítése céljából éven túli, 50 milliárd Ft
kölcsön nyújtása kölcsönszerződés keretében.
Közbeszerzési Értesítő száma:

Beszerzés tárgya:

Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

2014/117
A magyar hallgatói hitelrendszer forrásainak
biztosítása, a diákhitelezési rendszer
finanszírozásából, működtetéséből eredő fizetési
kötelezettségek teljesítése céljából éven túli,
50.000.000.000 HUF kölcsön nyújtása
kölcsönszerződés keretében az alábbi
mennyiségben, az ajánlati dokumentációban és a
szerződéstervezetben részletezettek szerint: A
kölcsön összege: 50.000.000.000 HUF, azaz
Ötvenmilliárd forint. A kölcsön rendelkezésre
tartása: 31.12.2014-től 30.6.2015-ig. A
kölcsönszerződés hatálya alatt a kölcsön
futamideje: a kölcsönösszeg lehívásától 31.12.2019-ig.
További információ, befejezetlen eljárás vagy
korrigendum/EU/2011.12.30 EUHL
Nyílt
2014.10.06.
20608/2014
66113000-5
Diákhitel Központ Zrt.

Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá
tartozó szerződések esetében)

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax:
(352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int
TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY,
BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY
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KORRIGENDUM
Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az eredeti ajánlati
felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását eredményezi, az egyenlő bánásmód
elvének, valamint a beszerzés
versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg kitűzött határidők
módosítására.
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15799
Postai cím: Kacsa utca 15-23. III
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Mirkó Anita
Telefon: +36 14578040
E-mail: anita.mirko@chsh.hu
Fax: +36 14578041
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.diakhitel.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA
Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében) x
Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben – „Egyes ágazatok”)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
A magyar hallgatói hitelrendszer forrásainak biztosítása, a diákhitelezési rendszer
finanszírozásából, működtetéséből eredő fizetési kötelezettségek teljesítése céljából éven túli, 50
milliárd Ft kölcsön nyújtása kölcsönszerződés keretében.
II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
A magyar hallgatói hitelrendszer forrásainak biztosítása, a diákhitelezési rendszer
finanszírozásából, működtetéséből eredő fizetési kötelezettségek teljesítése céljából éven túli,
50.000.000.000 HUF kölcsön nyújtása kölcsönszerződés keretében az alábbi mennyiségben, az
ajánlati dokumentációban és a szerződéstervezetben részletezettek szerint:
A kölcsön összege: 50.000.000.000 HUF, azaz Ötvenmilliárd forint.
A kölcsön rendelkezésre tartása: 31.12.2014-től 30.6.2015-ig.
A kölcsönszerződés hatálya alatt a kölcsön futamideje: a kölcsönösszeg lehívásától 2

31.12.2019-ig.
II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő információnak
megfelelően)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

66113000-5

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Versenypárbeszéd
IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben szereplő
információnak
megfelelően, adott esetben)
IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény esetén (ha ismert)
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP
OJS eSender x
Bejelentkezés:
Hirdetmény hivatkozási száma: 2014 - 19201 (év és a dokumentum száma)
IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: 2014 /S 179 - 316329 2014/09/18 (nap/hónap/év)
IV.2.4) Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja: 2014/09/16 (nap/hónap/év)

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire
szükség van)
Befejezetlen eljárás Javítás x További információ
VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki
annyi kockát, amennyire szükség van)
A közbeszerzési eljárást megszüntették.
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Nem került sor szerződés odaítélésére.
Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik.
VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó, illetve megadandó
szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó
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szakaszára & és a bekezdés számára)
VI.3.1) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
x
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak.
Mindkettő
VI.3.2) Az eredeti hirdetményben
x
A megfelelő pályázati dokumentációban
(a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
Mindkettőben
(a további
információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben)
A szöveg módosítandó része:
A következő helyett:
Helyesen:

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 72 hónapban teljesített* összesen
50.000.000.000 HUF (forinttól eltérő devizában nyújtott hitel esetén szerződés, illetve egy
részének a teljesítése, folyósítása napján érvényes MNB árfolyamon számított érték) összegű,
éven túli futamidejű kölcsönszerződési (hitelszerződési) referenciával, amelyek közül
legalább 1 darabnak minimum 10.000.000.000 HUF (forinttól eltérő devizában nyújtott hitel
esetén a szerződés, illetve egy részének a teljesítése, folyósítása napján érvényes MNB
árfolyamon számított érték) összegű, legalább 5 (öt) éves futamidejű kölcsönszerződésnek
(hitelszerződésnek) kell lennie.
* Teljesített referencia alatt ajánlatkérő a folyósított, vagy teljes visszafizetéssel lezárt, vagy
a teljes időszak alatt fennálló kölcsönöket (hiteleket) érti.
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 72 hónapban teljesített* összesen
50.000.000.000 HUF (forinttól eltérő devizában nyújtott hitel esetén szerződés, illetve egy
részének a teljesítése, folyósítása napján érvényes MNB árfolyamon számított érték) összegű,
éven túli futamidejű kölcsönszerződési (hitelszerződési) referenciával, amelyek közül
legalább 1 darabnak minimum 10.000.000.000 HUF ** (forinttól eltérő devizában nyújtott hitel
esetén a szerződés, illetve egy részének a teljesítése, folyósítása napján érvényes MNB
árfolyamon számított érték) összegű, legalább 5 (öt) éves futamidejű kölcsönszerződésnek
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(hitelszerződésnek) kell lennie.
* Teljesített referencia alatt ajánlatkérő a folyósított, vagy teljes visszafizetéssel lezárt, vagy
a teljes időszak alatt fennálló kölcsönöket (hiteleket) érti.
** Az ajánlatkérő a minimum 1 db 10 Mrd Ft referencia alkalmassági feltétel igazolása
tekintetében az ugyanazon felek között, azonos feltételtelrendszer szerint és egy időben
megkötött kölcsön/hitelszerződések esetében azok összesített összege alapján ítéli meg a
10 Mrd Ft-os elvárás teljesítését.

VI.3)További információk, 3) pont
3.) A dokumentációt az ajánlatkérő képviselője az ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozó e-mailben tett igénybejelentését követően elektronikus formában - az
igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre - e-mail útján megküldve
biztosítja a Kbt. 50. § (3) bekezdésében meghatározott módon. Igénybejelentés az
anita.mirko@chsh.hu e-mail címen tehető az ajánlattételi határidő lejártáig. A dokumentáció
igénylése esetén meg kell adni az alábbi adatokat: cég neve, székhelye, valamint az
eljárással kapcsolatban a kapcsolattartó neve, levelezési címe, telefon és telefax száma,
valamint e-mail címe.
3.) A dokumentációt az ajánlatkérő képviselője az ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozó e-mailben tett igénybejelentését követően elektronikus formában - az
igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre - e-mail útján megküldve
biztosítja a Kbt. 50. § (3) bekezdésében meghatározott módon. Igénybejelentés az
anita.mirko@chsh.hu e-mail címen tehető az ajánlattételi határidő lejártáig. A dokumentáció
igénylése esetén meg kell adni az alábbi adatokat: cég neve, székhelye, valamint az
eljárással kapcsolatban a kapcsolattartó neve, levelezési címe, telefon és telefax száma,
valamint e-mail címe.
Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy
ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó elektronikus úton igényelje és
elektronikusan átvegye. A dokumentáció másra át nem ruházható.

VI.3)További információk, 16) pont
--A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőknek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell
benyújtaniuk arról, hogy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4 §. meghatározott
igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal
összhangban - felelős magyar fordításban - kell benyújtani.
VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben)
A módosítandó adatok:
A következő helyett:
Helyesen:

(nap/hónap/év)
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: (időpont )
(nap/hónap/év)
: (időpont )
VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben)

A módosítandó szövegrész (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben)
A beírandó szöveg helye:
A beírandó szöveg:

VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
VI.5) A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2014/10/01 (nap/hónap/év)
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