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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:138518-2012:TEXT:HU:HTML

HU-Komló: Hitelnyújtási szolgáltatások
2012/S 84-138518
Ajánlati/részvételi felhívás
Szolgáltatásmegrendelés
2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Komló Város Önkormányzata
Városház tér 3.
Címzett: Polics József polgármester
7300 Komló
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 672584000
E-mail: penzugy.ph@komlo.hu
Fax: +36 672584008
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.komlo.hu
További információ a következő címen szerezhető be:
Komló Város Önkormányzata
Városház tér 3.
Címzett: Aladics Zoltán pénzügyi irodavezető
7300 Komló
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 672584017
E-mail: penzugy.ph@komlo.hu
Fax: +36 672584008
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Komló Város Önkormányzata
Városház tér 3.
Címzett: Aladics Zoltán pénzügyi irodavezető
7300 Komló
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 672584017
E-mail: penzugy.ph@komlo.hu
Fax: +36 672584008
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Komló Város Önkormányzata
Városház tér 3.
Címzett: Aladics Zoltán pénzügyi irodavezető
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7300 Komló
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 672584017
E-mail: penzugy.ph@komlo.hu
Fax: +36 672584008
I.2)

Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság

I.3)

Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

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:
Hitelszerződés.

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: Komló Város Önkormányzata, MAGYARORSZÁG, 7300 Komló, Városház tér 3.
NUTS-kód HU231

II.1.3)

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

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A szerződés meghatározása: Hitelszerződés.
A szerződés tárgya: 932 773 000 HUF működési hitel kiváltása.

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 hitel összege: 932 773 000.
Devizanem: HUF.
Futamidő: 2012.06.27-2022.06.26.
Hitel célja: Meglévő rövidlejáratú működési hitelek kiváltása.
Rendelkezésre tartási időszak: 2012.06.27-2022.06.26.
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Rendelkezésre tartási díj nem kerül felszámításra.
Törlesztés: Negyedévente egyenlő részletekben 2012. 09. 30-tól minden negyedév utolsó napján, kivéve a
véglejáratot 2022. 06. 26-án.
Kamatláb: 3 havi BUBOR + kamatmarge %.
Kamatfizetés gyakorisága: havi.
Becsült érték áfa nélkül: 520 000 000 HUF
II.2.2)

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

II.2.3)

Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3)

A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés 27.6.2012. Befejezés 26.6.2022

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

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Jelzálogjog felajánlása a Komló belterület 2324 hrsz., 2322 hrsz., 2237 hrsz., 487/2/A/3 hrsz. forgalomképes
ingatlanokra, és 66900 eFt névértékű VG ZRt. részvény, valamint 100 MFt letét óvadékba helyezése, a
folyósított hitelösszegből a hitel futamidejével megegyező időszakra. Az óvadéki betét után a hitelező köteles 12
havi BUBOR -1,5 % kamatot megfizetni. A kamat évenkénti esedékességű.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Negyedéves tőketörlesztés havi kamatfizetés, a Kbt. 130. § (3) bekezdésére tekintettel.
Ajánlattevő a kamaton kívül más hiteldíjat, költséget nem érvényesíthet.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Nem követelmény.

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: — Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésének a)-k) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll,
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében
szereplő kizáró ok fennáll.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek az ajánlatban a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-10. § szerint igazolnia kell, hogy nem
tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá;
A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpont tekintetében a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib)
alpontja, vagy a 4. § fc) pontja szerinti dokumentumot kell benyújtania.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése értelmében nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez
nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró
okok hatálya alá.
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III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1) Ajánlattevő csatolja
saját vagy jogelődje utolsó üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának egyszerű másolati
példányát a kiegészítő mellékletek nélkül.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a
beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló
csatolása az ajánlatban nem szükséges [310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) b) pont].
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy
ajánlattevő nyilatkozatának csatolása szükséges az előző lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről.
Amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt időszakban, mert
az időszak kezdete után kezdte meg működését (később létrejött gazdasági szereplő), az alkalmasságát a
közbeszerzés tárgyából (banki szolgáltatás) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is, illetve az ajánlattevők bármely
más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdés rendelkezései
szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő:
P1.) Amennyiben az alkalmasság körében előírt és benyújtott dokumentum alapján megállapítható, hogy az
ajánlattevő utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó beszámoló szerinti mérleg szerinti eredménye negatív.
A később létrejött gazdasági szereplőtől megkövetelt árbevétel (általános forgalmi adó nélkül számított banki
szolgáltatás) mértéke: 900 000 000 Ft.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve a gazdasági és
pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelménynek elegendő, ha közülük egy felel meg. (együttes
megfelelés).

III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat vagy igazolás az eljárást
megindító felhívás feladásától számított megelőző 36 hónap legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya
(önkormányzat részére működési célú hitelkeret biztosítása és/vagy folyósított hitel) szerinti szolgáltatásainak
ismertetéséről [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bek. a) pont].
A dokumentumnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
— a szerződést kötő másik fél megjelölését (név, pontos cím),
— a szolgáltatás tárgyát, tartalmának rövid ismertetését oly módon, hogy az alkalmassági követelmény
teljesülése megállapítható legyen,
— az ellenszolgáltatás összegét,
— a teljesítés idejét (év),
— a teljesítésnek a vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek való megfelelősége.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is, illetve az ajánlattevők bármely
más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdés rendelkezései
szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M.1.) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától számított megelőző 36 hónapban minimum 1
db szerződésszerűen teljesített, (önkormányzat részére működési célú hitelkeret biztosítása és/vagy folyósított
hitel)legalább 10 000 000,- Ft. értékű ellenszolgáltatásért nyújtott legalább 230 millió forint összegű hitelre
vonatkozó referenciával.
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Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. (együttes megfelelés).
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 pénzügyi vállalkozásokról
szóló 1996. évi CXII. tv.

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

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: 6.6.2012 - 09:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4)

Ajánlattételi vagy részvételi határidő
6.6.2012 - 09:00

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: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 6.6.2012 - 09:00
Hely:
Komló Város Önkormányzata, MAGYARORSZÁG, 7300 Komló Városház tér 3. II. emelet 232. szoba.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 62. § (2) bekezdés rendelkezései alapján.
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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
VI.3.1.) Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. §. (1)-(8) bekezdéseiben
valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.
VI.3.2.) Az ajánlati dokumentáció beszerzésének feltételei: Az ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen
és teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus úton az Ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi a
következő oldalon: http:/www/komlo.ekisterseg.hu/uvegzseb weboldalon a közbeszerzés/pályázatok 2012.
menűpontban
VI.3.3.) Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlati felhívás által megjelölt
kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő
lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos
postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Formai követelmények: Az ajánlatot
felolvasó lappal és tartalomjegyzékkel ellátva, zárt csomagolásban 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat) kell
benyújtani. Az ajánlat formai követelményeire a Kbt. 70/A. § (1) bekezdése az irányadó. A külső csomgolást
az alábbi felirattal kell ellátni: “932 773 000 HUF működési hitel” “Tilos felbontani az ajánlattételi határidő
lejártáig!”
VI.3.4.) Az ajánlatok személyes leadásának feltételei: az Ajánlatkérő I.1. pont alatt megadott címén az ajánlati
felhívás megjelenésének napjától az ajánlatok benyújtásának határideje lejártáig munkanapokon 9:00 - 12:00
óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján pedig 8:00 - 9:00 óra között.
VI.3.5.) Az ajánlattevőnek a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően,
kettő (egy eredeti, egy az eredetivel mindenben megegyező másolati) példányban kell ajánlatát elkészítenie és
benyújtania.
VI.3.6.) Ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozat formájában meg kell
jelölnie:
— a közbeszerzésnek azon a részét (részt), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni [Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) pont],
— az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozók közre fognak működni [Kbt. 40.§ (1) bekezdés b) pont],
— azt a szervezetet (vagy személyt), amelynek kapacitására támaszkodva az előírt alkalmassági
követelményeknek megfelelnek. A nyilatkozatban meg kell jelölni az Ajánlati Felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik [Kbt. 55.§ (5) bekezdés].
VI.3.7.) Ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell:
— az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan [Kbt. 60.§ (3) bekezdés],
— Arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 60.§ (5) bekezdés].
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VI.3.8.) Az ajánlatnak az aláírási jogosult ellenőrzése céljából tartalmaznia kell az ajánlattevő, valamennyi
közös ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók,
valamint az erőforrást nyújtó szervezetek esetében az alábbi iratokat:
— amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban a vonatkozó
változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata csatolandó elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó
dokumentumok nem hitelesített másolata is elfogadható,
— ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról,
a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdése szerinti aláírásimintája,
— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat
aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazását, a meghatalmazott
aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
VI.3.9.) Igazolások formája: A Kbt. 36. § (3) bekezdésére tekintettel, az ajánlatban minden dokumentumot kivéve a VI.3.6. bekezdésben szereplő iratokat - egyszerű másolatban elegendő benyújtani.
VI.3.10.) Fordítás: Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani.
Az ajánlatkérő a fordítások esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának
helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az ajánlatkérő elfogadja
az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.
VI.3.11.) Minősített ajánlattevők: Az Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetve szakmai
alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített
ajánlattevőknek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20.§ (3)-(4)
bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni az ajánlati felhívás
szerint.
Fentiek a III.2.2. és III.2.3. pontokban meghatározott valamennyi alkalmassági előírásra vonatkoznak.
VI.3.12.) Ajánlattevőnek a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján tájékozódnia kell az adózásra, a
környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
VI.3.13.) Közös ajánlattétel: Ha több gazdasági szereplő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló
megállapodást csatolni kell a dokumentációban meghatározott tartalommal. A megállapodásban a közös
ajánlattevőknek a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
VI.3.14.) Hiánypótlás: Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 67. § szerint biztosítja.
VI.3.15.) Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az eljárást megindító felhívásban
és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja szerint a
legalacsonyabb érvényes ajánlatot tette.
VI.3.16.) Az eljárás eredményéről történő írásbeli tájékoztatás időpontja: 2012/06/11
VI.3.17.) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2012/06/22
VI.3.18.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 37. § (4) bekezdésében foglaltakra
tekintettel a hirdetményben megjelölt határidők a hirdetmény feladását követő napon kezdődnek.
VI.3.19.) Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő.
VI.3.20.) Ajánlatkérő tájékoztatatja az ajánlattevőket, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.
évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen
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csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet, így a hitelszerződés aláírására az ezen jogszabály alapján
megadott hozzájárulás megadását követően kerülhet sor.
VI.3.21.) Az ajánlatok összeállításával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli.
VI.3.22.) Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el.
VI.3.23.) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alatt kizárólag a kamat értendő, amelyet a 3 havi BUBOR
+ kamatmarge mértékben a teljes futamidőre vonatkozóan %-ban kifejezve két tizedespontot tartalmazó
számmal kell megadni. A kamatmarge fix mértéke a teljes futamidő alatt nem változtatható. Ajánlatkérő
csak olyan ajánlattevővel köt szerződést, akinek ajánlata a kamaton kívül más ellenszolgáltatást sem
projektvizsgálati díjat, sem szerződésmódosítási díjat, sem kezelési költséget, sem egyéb díjat vagy költséget
nem tartalmaz. A kamaton kívül más ellenszolgáltatást bármilyen jogcímen megjelölő ajánlatot ajánlatkérő
érvénytelennek minősíti.
VI.3.24.) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 932 773 000 HUF felvételre kerülő hitel az UniCredit
Banknál fennálló 2012. június 27-i lejárati idejű 500 000 000 HUF rulírozó működési hitel, illetve az OTP
Bank Nyrt-nél fennálló 700 000 0000 HUF folyószámla hitelkeretből 2011. december 31-én fennálló és így
az Áhsz. alapján működési hitelnek minősülő 2012. október 18-i lejáratú 432 773 000 HUF összegű hitelrész
visszafizetésére szolgál.
VI.3.25.) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felajánlott biztosítékok csak az OTP Bank Nyrt.
hozzájárulása esetén állnak rendelkezésre. Amennyiben az OTP Bank Nyrt. ezen engedély megadását részben
vagy egészében megtagadja, úgy ajánlatkérő jelen eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
VI.3.26.) A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2011.
évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u.5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 618828594
Fax: +36 618828593

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény 137. § szerint.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 618828594
Fax: +36 618828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának időpontja:
26.4.2012
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