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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS  

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE 1.150.000.000 FT  
ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA HITEL BIZTOSÍTÁSA TÁRGYÚ 

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN 
 

1.)  Az Ajánlatkérő neve és címe, telefon és telefax száma, illetőleg elektronikus levelezési címe: 

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 
9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11. 
Telefon: 96-577-800 
Telefax: 96-211-764 
Képviselője: Szabó Miklós polgármester (e-mail: szabo.miklos@mosonmagyarovar.hu) 

További információk beszerezhetők: 
OPEION STÚDIÓ Tanácsadó és Produkciós Kft. 
1012 Budapest, Várfok u. 3-5. II/2. 
Telefon: 1-201-8992 
Telefax: 1-201-8992 
Képviselője: Dr. Illényi Péter Tamás ügyvezető (e-mail: opeion@enternet.hu) 

2.)  A tárgyalásos eljárás 125. § szerinti jogcíme: 

A Kbt. 125. § (2) bekezdés b) pontja, amely szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazha-
tó, ha „a szerződést műszaki technikai sajátosságok, művészeti szempontok vagy kizárólagos jogok vé-
delme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet, személy képes ”. 

Az Ajánlatkérő Önkormányzat 2004. január 16-án határozatlan idejű bankszámlaszerződést kötött az 
OTP Bank Nyrt.-vel folyószámla nyitása és vezetése tárgyában (az Ajánlatkérő más pénzintézetnél fo-
lyószámlát nem vezet). Ajánlatkérőnek 2010. év második felében, illetőleg 2011. év elején – a bevéte-
lei évközi ingadozásaiból fakadóan – forráshiánya miatt szükségessé válik, hogy a likvid hitelek közül 
folyószámlahitelt vegyen fel. Folyószámlahitelt annak technikai sajátosságai miatt kizárólag a folyó-
számlát vezető bank képes folyósítani. Ajánlatkérő speciális igényeire tekintettel – a bevételek és kiadá-
sok ütemkülönbségének eltérése, valamint az általunk finanszírozott intézményeknek történő nagyszá-
mú kifizetések miatt – kizárólag ez a hiteltípus felel meg Ajánlatkérőnek. 

3.)  A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei: 

Az Ajánlatkérő a dokumentációt az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg ingyenesen bo-
csátja az Ajánlattevő rendelkezésére.  

4.)  A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra): 

A közbeszerzés tárgya: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata részére 1.150.000.000 Ft összegű fo-
lyószámla hitelkeret biztosítása 2011. augusztus 29. napjáig terjedő időre (szolgáltatás megrendelése).  

Nómenklatúra (Közös Közbeszerzési Szójegyzék/CPV szerint): fő tárgy – 66.11.30.00-5 [Hitelnyújtási 
szolgáltatások] 

Szerződés szerinti mennyiség:  

Hitel összege: legfeljebb 1.150.000.000 Forint 

Futamidő: 2010. augusztus 30-tól 2011. augusztus 29-ig 

A hitel törlesztésének kezdete: futamidő alatt bármikor. 

Rendelkezésre tartás: 2010. augusztus 30-tól 2011. augusztus 29-ig. 
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Kamatfizetés: negyedévente Az ajánlattevő a kamaton kívül más költséget (rendelkezésre állási díj, egyéb 
költségek) semmilyen formában nem számolhat fel. 

Törlesztés: legkésőbb 2011. augusztus 29-én. 

Előtörlesztés: bármikor, díjmentesen. 

5.)  A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a tárgyalás folyni fog: 

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata részére 1.150.000.000 Ft összegű folyószámla hitel biztosítá-
sa 2011. augusztus 29. napjáig terjedő időre hitelszerződés keretében. 

6.) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 

2011. augusztus 29. 

7.)  A teljesítés helye: 

9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11., Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország (NUTS-kód: HU221) 

8.)  Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:  

Fizetés (teljesítés) a tárgyalás alapján egyeztetett módon, a hitelszerződésben rögzítettek szerint az-
zal, hogy a hitel kamatainak törlesztésére az első részlet felvételének napjától számítottan, az aktuális 
hitelösszeg tekintetében, negyedévente (esedékesség napján történő beérkezéssel) kerül sor. A kifize-
tés 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. 

A lehívott hitel tekintetében a visszafizetésre a futamidő végén kerül sor. 

Fizetési feltételekre vonatkozó jogszabályai rendelkezések: Kbt. 305. §, az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCII. törvény 36/A. § 

9.)  A szerződést biztosító mellékkötelezettség(ek): 

Szerződést biztosító mellékkötelezettséget az Ajánlatkérő nem ír elő.  

10.)  Annak meghatározása, hogy elfogadható-e részajánlat [50. § (3) bekezdés] vagy többváltozatú (alter-
natív) ajánlatok [51. §]? 

Nem. 

11.)  Az ajánlatok bírálati szempontja: 

Az ajánlatok bírálati szempontja jelen eljárásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (Kbt. 57. 
§ (2) bekezdés a) pont).  

12.a) A kizáró okok: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a 
Kbt. 60. § (1) a)-h) pontokban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlatte-
vő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a 61. § (1) e) pontban foglaltak fenn-
állnak. Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő akivel szemben, illetőleg akinek a közbeszerzés érté-
kének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával vagy a számára erő-
forrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében szereplő kizáró okok valamelyike 
fennáll. 
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12.b) A kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolásával összefüggésben előírt igazolási mód: 

A kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolásának módja: az ajánlattevő(k)nek, a közbeszerzés érté-
kének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak, illetve az ajánlat-
tevő számára erőforrást nyújtó szervezet(ek)nek a Kbt. 63. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánla-
tában nyilatkoznia kell a kizáró okok hatálya alatt nem állásról, illetőleg már az ajánlatában igazolhatja 
a kizáró okok hatálya alatt nem állását. A kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolása tekintetében a 
Közbeszerzési Értesítő 2009. évi 80. számában (2009. VII. 10.), illetőleg a 2009. évi 111. számában 
(2009. IX. 23.) megjelent Közbeszerzések Tanácsa útmutatóira tekintettel kell eljárni, amelyek elérhe-
tőek a Közbeszerzések Tanácsa honlapján (http://www.kozbeszerzes.hu/). 

13.a) A pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelmények (a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasá-
gi alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok): 

Alkalmatlan az Ajánlattevő pénzügyi, gazdasági szempontból, ha az elmúlt évben (2009.) a mérleg sze-
rinti eredménye negatív volt vagy az éves beszámoló könyvvizsgálói záradéka korlátozó, vagy elutasító 
volt, amennyiben az ajánlattevő szervezet könyvvizsgálatra kötelezett. 

Közös ajánlattétel vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben bevonandó alvállalko-
zó igénybe vétele esetén a fenti feltételnek külön-külön kell megfelelni. [Kbt. 69. § (4)] 

A Kbt. 4. § 3/E. pontjára figyelemmel az előírt pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltétel erőforrást 
nyújtó szervezet igénybe vételével nem igazolható, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó 
szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. 

13.b) A pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében előírt igazolási 
mód: 

Az elmúlt évre (2009.) vonatkozóan az ajánlattevő (a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mér-
tékben igénybe venni kívánt alvállalkozó) számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolójának benyúj-
tása egyszerű másolatban (mérleg, eredmény-kimutatás és kiegészítő mellékletek, könyvvizsgálói je-
lentéssel együtt, amennyiben az ajánlattevő szervezet könyvvizsgálatra kötelezett). [Kbt. 66. § (1) b)] 

14.a) A műszaki, szakmai alkalmassági követelmények (a minimálisan megkövetelt műszaki és szakmai 
alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok): 

Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki, szakmai szempontból, ha az elmúlt három évben (2007., 2008., 
2009.) nem rendelkezik legalább 3 darab, a közbeszerzés tárgya szerinti, szerződésszerűen teljesített 
működési hitel, illetőleg folyószámla hitel szolgáltatási referenciával, amelyből 1 darab legalább 
500.000.000 Forint összegű települési vagy megyei önkormányzatnak nyújtott, rulírozó működési hi-
telre vonatkozik. 

Közös ajánlattétel vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben bevonandó alvállalkozó 
igénybe vétele esetén a műszaki alkalmassági feltételeknek együttesen kell megfelelni. [Kbt. 69. § (4)]. 

A Kbt. 4. § 3/E. pontjára figyelemmel előírt műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági feltételek erőfor-
rást nyújtó szervezet igénybe vételével nem igazolhatók, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást 
nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. 

14.b) A műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében előírt igazolási mód: 

Az elmúlt három évben (2007., 2008., 2009.) befejezett, az alkalmassági feltétel igazolása tekintetében 
előírt referenciák ismertetése, megjelölve a szerződést kötő másik fél (hitelfelvevő) nevét, címét, elér-
hetőségét, az ellenszolgáltatás összegét vagy a szolgáltatás mennyiségére utaló más adatot, a teljesí-
tés helyét és idejét. [Kbt. 67. § (3) a)] 
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A fenti referencia szolgáltatások igazolására a Kbt. 68. § (1) bekezdésének megfelelően csatolni kell az 
alkalmassági feltételnek való megfeleléshez szükséges számú referencia igazolást, amelyben meg kell 
adni legalább az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, a szolgáltatás műszaki tartal-
mát, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően tör-
tént-e. 

15.) A hiánypótlás lehetőségének biztosítása vagy kizárása: 

Az ajánlatkérő a Kbt. 83. §-ának megfelelően a hiánypótlás lehetőségét teljes körben, a törvényben 
meghatározottak szerint lehetővé teszi. 

16.) Az ajánlattételi határidő: 

2010. augusztus 6., 10.00 óra. 

17.) Az ajánlat benyújtásának címe: 

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 
9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11., I. emeleti tárgyaló 

18.) Az ajánlattétel nyelve: 

Magyar.  

19.) Az ajánlat felbontásának helye és ideje: 

Az ajánlat felbontásának helye: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, 
9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11., I. emeleti tárgyaló 

Az ajánlat felbontásának ideje: 2010. augusztus 6., 10.00 óra. 

20.) Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak: 

Ajánlatkérő képviselői, ajánlattevő képviselői, az általuk meghívott személyek [Kbt. 80. § (2) bekezdés].  

21.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az előírt alapvető szabályok: 

A tárgyaláson az Ajánlattevő csak akkor vehet részt, ha formai szempontból megfelelő ajánlatot nyúj-
tott be; nem esik a kizáró okok hatálya alá; megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági 
feltételeknek, megfelel továbbá az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogsza-
bályokban meghatározott további feltételeknek. 

Ajánlatkérő az ajánlattevővel a tárgyalást egy (szükséges esetben több) fordulóban kívánja lefolytatni. 

Az Ajánlattevő a kijelölt tárgyalási napon a feltett kérdések alapján pontosíthatja az ajánlat díjához 
tartozó vállalás tartalmát és az ellenszolgáltatás összegét, illetőleg pontosításra kerülnek az ellen-
szolgáltatás teljesítésének feltételei. 

Az Ajánlatkérő a tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, amelyet a jelenlévő Ajánlattevő aláír [Kbt. 128. § (5)].  

22.) Az első tárgyalás időpontja és helye: 

Az első tárgyalás tervezett időpontja: 2010. augusztus 9., 12.00 óra. 

Amennyiben az első tárgyalás időpontja megváltozik, úgy ezen időpontról az Ajánlatkérő telefax útján 
értesíti az Ajánlattevőt, a tárgyalási időpontot legalább 48 órával megelőzően. 

A tárgyalás helye: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala (9200 Moson-
magyaróvár, Fő u. 11., I. emeleti tárgyaló).  
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23.) Az eredményhirdetés időpontja és a szerződéskötés tervezett időpontja: 

Az eredményhirdetés időpontja: 2010. augusztus 9., 14.00 óra. 

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010. augusztus 30., 14.00 óra. 

Az Ajánlatkérő az eredményhirdetés időpontját – indokolt esetben – egy alkalommal, legfeljebb 30 
nappal elhalaszthatja, ha erről az Ajánlattevőt az eredeti határidő lejárta előtt értesíti. Az eredmény-
hirdetés időpontjának elhalasztása esetén elhalasztásra kerül a szerződéskötés időpontja is. [Kbt. 94. § 
(2) bekezdés] 

Amennyiben az eredményhirdetés vagy a szerződéskötés időpontja megváltozik, úgy ezen időpontról 
az Ajánlatkérő telefax vagy e-mail útján értesíti az Ajánlattevőt, lehetőség szerint az új időpontot leg-
alább 24 órával megelőzően. 

24.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 

2010. július 27. 

25.) Egyéb információk: 

25.a) Az ajánlat benyújtásának formai feltételei: az ajánlatot 2 példányban (1 eredeti és az arról ké-
szült 1 másolati példány), kötött vagy fűzött formában, zárt borítékban (dobozban), „Mosonma-
gyaróvár Város Önkormányzata részére 1.150.000.000 Ft összegű folyószámla hitel biztosítása – 
csak az ajánlattételi határidő lejártakor hivatalos eljárás keretében bontható fel!” megnevezéssel 
kell benyújtani, az összes oldalt folyamatos sorszámozással, és a jobb alsó sarokban a kötelezett-
ségvállalásra jogosult vagy általa felhatalmazott személy szignójával kell ellátni. A benyújtott 
ajánlat példányainak borítólapján fel kell tüntetni az ajánlat „eredeti” és „másolat” megjelölését, 
eltérés esetén az eredeti példány az irányadó. Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy az ajánlat-
tevő ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 70. § (1) bekezdésére vonatkozóan.  

25.b) Az ajánlatban a Kbt. 71. § (1) bekezdésének megfelelően meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt 
a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe; az ajánlattevő által a szerződés teljesíté-
séhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvál-
lalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt 
alvállalkozók közreműködnek; továbbá az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőfor-
rást nyújtó szervezetet. 

25.c) Az ajánlattevőnek a saját vonatkozásában, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mérték-
ben igénybe venni kívánt alvállalkozója, illetve az erőforrást nyújtó szervezet tekintetében csa-
tolnia kell az ajánlathoz az ajánlatot aláíró, kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírási 
nyilatkozatát, gazdasági társaság esetén az aláírási címpéldányának és cégkivonatának (folya-
matban lévő változásbejegyzési kérelmének, ha van ilyen) eredeti vagy egyszerű másolati példá-
nyát azzal, hogy aláírási címpéldányként (azzal egyenértékűként) elfogadható az ügyvéd által el-
lenjegyzett aláírás-minta is. 

25.d) Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén 
az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak nem hiteles magyar nyelvű fordítását is be kell 
nyújtani, amelynek egyezőségét (teljes szöveghűségét) cégszerű aláírással kell ellátni, illetőleg 
igazolni. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. 

25.e) Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 12. § (2) bekezdésében meghatáro-
zottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az Ajánlattevő pénzügyi, valamint a műszaki és szak-
mai alkalmassági feltételeit, azok igazolását [Kbt. 13. § (4) bekezdés]. 

25.f) Az ajánlattétellel vagy az ajánlattételi felhívással és a dokumentációval összefüggő tájékoztatási 
igény esetén az Ajánlattevő a kérdéseit kizárólag írásban teheti fel az ajánlattételi felhívás 1.) 
pontjában meghatározott címre telefaxon vagy e-mail útján küldött küldeményben.  
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25.g) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség az Ajánlattevőt terheli. 

25.h) Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai és a Közbe-
szerzések Tanácsa tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni. 

25.i)    Az ajánlatkérő az ajánlati árnak az előírt hitel folyósításának a futamidő alatti összes költségét te-
kinti. Az ajánlatot 3 havi Bubor + éves kamat (%-ban megadva) éves bontásban, Forintban kell 
megtenni. Az ajánlattevők az előbbi, százalékos formában megadott kamaton túl további költsé-
get nem számolhatnak fel az ajánlatkérővel szemben a futamidő alatt. 

 
 

Jelen ajánlattételi felhívás hat számozott oldalt tartalmaz.  
 
 

� 

 


