
3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Komló Város Önkormányzata
Postai cím: Városház tér 3.
Város/Község: Komló
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Páva Zoltán
Telefon: +06-72/584-000
E-mail: varoshazuzemeltetes.ph@komlo.hu
Fax: +06-72/584-008
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások



Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Komló Város Önkormányzata 500.000 e Ft összegű rulírozó működési hitel felvétele
HUF deviza nemben.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió



A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 6
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Komló Város Önkormányzata, 7300 Komló, Városház tér
NUTS-kód HU231
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
500.000 e Ft összegű rulírozó működési hitel felvétele kölcsönszerződés keretében
HUF deviza nemben. Az önkormányzat 2010. évi működési mérlegében jelentkező
hiány részbeni fedezésére.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66113000-5
További
tárgyak:
II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
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)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Hitel összege: 500.000.000 forint
Kamatláb: 1 havi Bubor + kamatmarge
Futamidő: 2010.július 28-től 2011. június 28.-ig
A hitel törlesztésének kezdete: futamidő alatt bármikor
Rendelkezésre tartás: 2010. július 28-től 2011. június 28.-ig
Kamatfizetés: havonta
Törlesztés: 2011. június 28.-án
Előtörlesztés: bármikor, díjmentesen
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2010/07/28 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Ajánlatkérő a hitel biztosítékaként jelzálogjogot biztosít ajánlat tevőnek az ajánlati
dokumentációban részletezett ingatlanokra,továbbá 100 millió forint összegű óvadéki
betétet helyez el (59/2010.(V.6.)sz. határozat). Az ezzel kapcsolatos részletes
információkat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást havonta (esedékesség napján történő
beérkezéssel) teljesíti, a kölcsönszerződésben foglalt ütemezésnek megfelelően a
Kbt. 305. § (1) bekezdésének megfelelően.
A hitel kamatainak törlesztésére az első részlet felvételének napjától számítottan,
az aktuális hitelösszeg tekintetében, havonta kerül sor. A kifizetés a hitelnyújtó
értesítése alapján, 8 munkanapon belül történik. Ha ez a nap nem munkanap,



akkor az azt megelőző munkanap. Ajánlatkérő a hitel előtörlesztésére díjmentesen
jogosult.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy a szerződés teljesítéséhez
erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében és a Kbt.
61.§ (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy a szerződés teljesítéséhez
erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdésének a)-c)
meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok
valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak és a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó
szervezetnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 249. § (3) bekezdése szerint
cégszerűen nyilatkozniuk kell. A közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőnek, a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, és az ajánlattevő számára a szerződés teljesítéséhez erőforrást
nyújtó szervezetnek az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63. § (2)
és (3) bekezdései szerinti igazolásokat be kell nyújtania.
Az ajánlattevőnek a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében cégszerűen nyilatkoznia
kell, hogy nem vesz igénybe a 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. A ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlatához csatolnia kell a felhívás
feladásától számított előző három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli
jogszabályok szerinti beszámolóját.
Ha a ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó letelepedés szerinti országának joga nem írja elő
beszámoló közzétételét, abban az esetben cégszerű nyilatkozatot kell becsatolnia az
előírt alkalmassági kritériumokkal kapcsolatban [Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont];
Az utolsó három lezárt üzleti év 2007, 2008 és 2009 évek azon ajánlattevők
esetében, akik mérleg-forduló napja december 31, egyéb ajánlattevők esetében
pedig a mérlegforduló naptól függően.



Ajánlattevő a P.1. pontban meghatározott követelményeket erőforrást nyújtó
szervezet útján csak abban az esetben igazolhatja, ha ajánlattevő és az erőforrást
nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerint többségi befolyás áll
fenn. A rendelkezésre állás bizonyítása az érintett szervezet Kbt. 65. § (4)
bekezdése szerinti igazolásaival történik, emellett az erőforrást nyújtó szervezet az
alkalmasságot az ajánlattevővel azonos módon köteles igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha:
P.1. az előző három üzleti év bármelyikében mérleg szerinti eredménye negatív.
Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a P.1. pontban
meghatározott követelményeknek külön-külön kell megfelelniük.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlathoz csatolnia kell:
M.1/ a Kbt. 67. §. (3) bekezdése a) pontja szerint elkészített, az ajánlattételi
határidőt megelőző 36 hónapból származó a közbeszerzés tárgyára vonatkozó
(hitelnyújtás), összesen legalább három darab, a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerinti
referenciaigazolást –vagy nyilatkozatot, eredeti, vagy hiteles másolati formában.
A referenciaigazolásnak –vagy nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább:
- megrendelő nevét, címét,
- a szolgáltatás tárgyát,
- a teljesítés idejét,
- az ellenszolgáltatás összegét, vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló
más adat megjelölését,
- minden olyan egyéb információt, amely az alkalmassági követelmény
igazolásához szükséges.
Ajánlattevő az M.1. bekezdésben megadott feltételt erőforrást nyújtó szervezet
útján kizárólag csak abban az esetben igazolhatja, ha az ajánlattevő és az erőforrást
nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerint többségi befolyás áll fenn.
A rendelkezésre állás bizonyítása az érintett szervezet részéről a Kbt. 65. § (4)
bekezdése szerinti igazolásaival történik, emellett az erőforrást nyújtó szervezet az
alkalmasságot az ajánlattevővel azonos módon köteles igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Műszaki, szakmai szempontból alkalmatlan a ajánlattevő és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha:
M.1/ az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapba összesen nem volt legalább
3 db a közbeszerzés tárgya szerinti, pozitív, szerződésszerűen teljesített működési
hitel referenciája, amelyből 1 db. legalább 200.000.000,- (Kettőszázmillió) forint
összegű, mely önkormányzatnak nyújtott, rulírozó működési hitelre vonatkozik.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)



A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
igen
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos x
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 megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással
kell megadni)

Szempont Súlyszám
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
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: 2010/07/04 (év/hó/nap )
Időpont: 10.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 25.000.-
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció díjának kifizetése az Ajánlatkérő 11731063-15331524 számú
bankszámlájára történő átutalással történik. A fizetés megtörténtéről az ajánlatkérő
számlát bocsát ki. Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag a fizetést igazoló banki
bizonylatok bemutatása ellenében adja át. A dokumentáció díja az ÁFA összegét.



Az átutalási bizonylaton szerepelnie kell a befizetés jogcímének: „Komló rulírozó
működési hitel
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/07/04 (év/hó/nap) Időpont: 10.00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/07/04 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00
Helyszín : Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal II. emelet 231. számú
helyiségében (7300 Komló, Városház tér 3.)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti személyek
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
nem
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 időpontja:
2010.07.08. 14.00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010.07.28.
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
Az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel 2010. 07.08.-én 10.00 órától folytatja le a
tárgyalásokat, ábécé-sorrendben 20-20 perces időtartamban. Ajánlatkérő
előreláthatólag egy tárgyalási fordulót kíván tartani, amennyiben szükségesnek
tartja, az első tárgyalás végén dönt újabb tárgyalási forduló tartásáról. Jelen
eljárásban a felek a szerződéses feltételekről tárgyalnak, mivel nem áll fenn
az ajánlattevőknek, illetve az ajánlatkérőnek az ajánlati kötöttsége. A tárgyalás
végén az ajánlattevők cégszerűen aláírt ajánlati adatlapon nyújtják be végleges
ajánlatukat, mely alapján az ajánlatkérő értékeli az ajánlatokat. A tárgyalásról
a tárgyalás befejeztével jegyzőkönyv készül, melyet a jelenlévő ajánlattevők is
aláírnak, és a velük készült tárgyalási jegyzőkönyv 1 eredeti példányát a tárgyalás
végén megkapják. A tárgyalás befejezésével ajánlati kötöttség jön létre. Miután
az ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló összegzést, az ajánlattevők részére



megküldte, a szerződést a felhívásnak, illetőleg a dokumentációnak és az ajánlatnak
a tárgyalás eredménye szerinti tartalom szerint fogja megkötni.
V.3.4.1)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
(adott esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal II. emelet 231. számú
helyiségében vehetik át, munkanapokon 9.00-11.30 óráig (az ajánlattételi határidő
lejártának napján 9.00-10.00 óráig, előzetes telefonon történő egyeztetés alapján, az
átutalást igazoló banki bizonylat másolatának átadása ellenében.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
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 előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
V.7.1. Az ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 83. § (2) bekezdése szerinti körben, több
alkalommal biztosítja.
V.7.2. Árfolyamok: A különböző devizák forintra, illetve euróra történő
átszámításánál a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank
által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely
devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját
központi bankja által felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított
euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. A beszámoló és az abból
származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot,
referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni,
illetve ennek hiányában az ECB által ugyanebben az időpontban jegyzett devizák
keresztárfolyamából számított árfolyamot kell alkalmazásra.
V.7.3. Közös ajánlattétel: Ha több ajánlattevő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor
az arról szóló megállapodást csatolni kell. A megállapodásban az ajánlattevőknek
nyilatkozniuk kell a képviselet és feladatmegosztás módjáról, továbbá a
szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
V.7.4. Alvállalkozói igénybevétel: Ajánlattevő a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)
pontja alapján a ajánlatában cégszerű nyilatkozatával köteles megjelölni a
közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a közbeszerzés
értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót
vesz igénybe.
V.7.5. Közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó: Ajánlattevő a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatában
cégszerű nyilatkozatával köteles megjelölni a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóit vagy nyilatkozni arról,
hogy a teljesítés során ilyen mértékben alvállalkozót nem kíván igénybe venni.



V.7.6. Erőforrást nyújtó szervezet: Ajánlattevő a Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja
alapján köteles ajánlatában cégszerű nyilatkozatával megjelölni a szerződés
teljesítéséhez erőforrást biztosító szervezeteket, illetőleg köteles nyilatkozni abban
az esetben is, ha nem kíván ilyen szervezetet igénybe venni.
V.7.7. Egyéb nyilatkozatok: Az ajánlattevőnek továbbá a Kbt. 70. § (2)
bekezdésének alapján nyilatkoznia kell a szerződéses feltételek elfogadásáról,
illetőleg, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004.
évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
V.7.8. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy ahol az ajánlatkérő igazolások
benyújtását írja elő, ott a Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján az igazolások egyszerű
másolatban történő benyújtását kell érteni.
V.7.9. Az ajánlattételi felhívásban és az ajánlati dokumentációban nem szabályozott
kérdésekben a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
V.7.10. Az ajánlatok egy eredeti és kettő másolati példányban, cégszerűen aláírva
és összefűzve, zárt csomagolásban nyújthatók be. Borítékra rá kell írni: „Ajánlat
Komló Város Önkormányzata részére rulírozó működési hitel biztosítása tárgyában.
A hivatalos bontási eljárás időpontjáig nem bontható fel.” A benyújtott ajánlat
borítólapján fel kell tüntetni az ajánlat eredeti vagy másolat megjelölését. Az eredeti
és a másolati példány közötti eltérés esetén az eredeti példány az irányadó.
V.7.11. Az ajánlattevő által benyújtott ajánlati dokumentációnak része a változatlan
formában aláírásra alkalmas hitel-szerződés tervezet.
V.7.12. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő ajánlatának benyújtását megelőző
90 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonatát eredeti vagy másolati példányban.
V.7.13. A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén, amennyiben az ajánlatkérő
másodikat hirdet, a szerződés vele kerül megkötésre. Különös tekintettel arra,
ha a nyertes a szerződéskötés időpontjában, illetve a folyósítás tekintetében
késedelembe esik.
V.7.14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a jogszabályban előírt, az ajánlati
felhívásban és a dokumentációban meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat,
dokumentumokat.
V.7.15. Az ajánlattevő köteles kötelezettséget vállalni arra, hogy a szerződés
aláírását követően haladéktalanul egy összegben lefolyósítja jelen eljárás tárgyát
képező hitelt az ajánlatkérő által megjelölt bankszámlára.
V.7.16. Az ajánlatkérő az ajánlati árnak az előírt hitel folyósításának a futamidő
alatti összes költségét tekinti. Az ajánlatot éves bontásban forintban kérjük
megtenni. Kérjük feltüntetni tájékoztató adatként az alkalmazott kamatmarge
mértékét. Alapkamat tekintetében a 2010. 06. 28-án megjelenő Világgazdaság -
gazdasági napilapban szereplő 1 havi Bubor adatot kell alkalmazni. Az ajánlattevők
a kamatmargeon túl további költséget nem számolhatnak fel az ajánlatkérővel
szemben a futamidő alatt.
V.7.17. Ajánlatkérő ajánlattevők részére a dokumentációban szereplő
dokumentumokon kívül további dokumentumokat, információkat nem biztosít.
V.7.18. Ajánlatkérő 190.000 euró ellenszolgáltatást meg nem haladó ajánlatokat
fogad el.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/06/09 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok



I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Postai cím: Városház tér 3
Város/Község: Komló
Postai irányítószám: 7300
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Aladics Zoltán pénzügyi irodavezető
Telefon: 06-30-268-4336
E-mail: penzugy.ph@komlo.hu
Fax: 72/584-008
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Postai cím: Városház tér 3
Város/Község: Komló
Postai irányítószám: 7300
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Aladics Zoltán pénzügyi irodavezető
Telefon: 06-30-268-4336
E-mail: penzugy.ph@komlo.hu
Fax: 72/584-008
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Postai cím: Városház tér 3
Város/Község: Komló
Postai irányítószám: 7300
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Aladics Zoltán pénzügyi irodavezető
Telefon: 06-30-268-4336
E-mail: penzugy.ph@komlo.hu
Fax: 72/584-008
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:



További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------


