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HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások
2013/S 068-113443
Ajánlati/részvételi felhívás
Szolgáltatásmegrendelés
2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Józsefvárosi Önkormányzat
AK03549
Baross utca 63-67.
Címzett: Dr. Balla Katalin
1082 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 14592123
E-mail: ballakata@jozsefvaros.hu
Fax: +36 13136696
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.jozsefvaros.hu
További információ a következő címen szerezhető be:
ÉSZ-KER Kft.
Pasaréti út 83.
Címzett: Németh Xénia
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 17888931
E-mail: nemeth@eszker.eu
Fax: +36 17896943
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Józsefvárosi Önkormányzat
Baross u. 63-67.
1082
MAGYARORSZÁG
Internetcím: www.jozsefvaros.hu
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
ÉSZ-KER Kft.
Pasaréti út 83.
Címzett: Zelenay Krisztina irodavezető
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
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Telefon: +36 17888931
E-mail: titkarsag@eszker.eu
Fax: +36 17896943
I.2)

Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal

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:
Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására.

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 6: Pénzügyi szolgáltatások a) Biztosítási szolgáltatások b) Banki és befektetési
szolgáltatások
A teljesítés helye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
NUTS-kód HU101

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
Hitelszerződés

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:
15 832 242 CHF összegű annuitásos fejlesztési célú hitel nyújtása az önkormányzat számára váltó hitellé
történő átalakítására a Magyarország 2013. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72.§ (1)
bekezdése és 72.§ (5) bekezdése, valamint a Magyar Állam és az önkormányzat között létrejött megállapodás
alapján a váltóban szereplő feltételekkel azonos feltételek mellett.
A hitel folyósításának a szerződéskötéstől számított 2 munkanapon belül, de legkésőbb 2013.6.12. napjáig meg
kell történnie.
A hitel futamideje 2013-2027, törlesztés 14 részletben az alábbiak szerint:
A hitel fix összegű kamatozású, minden év március 1-i törlesztéssel az alábbi összegekben:
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(Törlesztés időpontja / Tőketörlesztés / Kamat törlesztés)
2014.3.1.; 1 248 441 CHF; 6665 CHF
2015.3.1.; 1 238 337 CHF; 16 769 CHF
2016.3.1.; 1 227 731 CHF; 27 375 CHF
2017.3.1.; 1 215 725 CHF; 39 381 CHF
2018.3.1.; 1 200 581 CHF; 54 525 CHF
2019.3.1.; 1 180 041 CHF; 75 065 CHF
2020.3.1.; 1 157 944 CHF; 97 162 CHF
2021.3.1.; 1 132 702 CHF; 122 404 CHF
2022.3.1.; 106 108 CHF; 148 998 CHF
2023.3.1.; 1 079 657 CHF; 175 449 CHF
2024.3.1.; 1 052 824 CHF; 202 282 CHF
2025.3.1.; 1 022 477 CHF; 232 629 CHF
2026.3.1.; 998 403 CHF; 256 703 CHF
2027.3.1.; 971 271 CHF; 283 835 CHF
Tőke- és kamattörlesztés gyakorisága: egyenlő részletekben évente (minden év március 1. napján történik). Az
éves törlesztő részletek mértéke azonos, csak az egyes törlesztő részletek tőke- és kamat aránya eltérő.
A hitelt az állam átvállalja, ezért biztosíték nem köthető ki.
A hitelfolyósítással összefüggésben egyszeri költség (pl. hitelbírálati díj, egyszeri folyósítási költség, közjegyzői
díj) nem számolható fel.
A szerződés teljesítése folyamán az ajánlatkérő a hitel (tőke) összegén kívül csak a fenti fix összegű kamatokat
- és a hitelszámlavezetési díjat - térít; a nyertes ajánlattevő ezen kívül semmilyen más költséget, díjat, jutalékot
egyéb, az ajánlatkérőt terhelő tételt nem számolhat fel.
Ajánlatkérő a díjmentes előtörlesztés jogát fenntartja.
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 10.6.2013. Befejezés 1.3.2027

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

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő éves gyakorisággal (minden év március 1. napján) fizeti meg a tőkét
és kamatot. Ajánlatkérő tőke és kamatfizetésre először 2014.3.1. napján köteles. Ajánlatkérő a tőke és kamat
összegét a Kbt. 130. § (3) bekezdése szerint átutalással az esedékességi időpontokban teljesíti az eljárás
lezárásaként megkötött szerződésben foglalt feltételekkel. Ajánlatkérő a hitelszámlavezetési díjat havonta fizeti
meg az ajánlattevő számára 30 napos fizetési határidővel a Kbt. 130.§ (3) bekezdése alapján.
Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló törvény 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben
alkalmazza. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegének dokumentációban megfogalmazott tartalmán kívül
más hiteldíj elemet semmilyen jogcímen nem vállal fel. Ajánlatkérő az előtörlesztés jogát fenntartja.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Kizárt.
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III.1.4)

Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: Magyarország 2013. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV.
törvény 72.§ (1) bekezdése és 72.§ (5) bekezdése.

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: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjainak, továbbá a Kbt. 57. § (1) bekezdés
a)-d), valamint f) pontjának hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. § (2)
bekezdésének hatálya alá tartozik.
Megkövetelt igazolási mód:
— Ajánlattevő vonatkozásában: ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-10. § szerint kell
igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d),
valamint f) pontjának hatálya alá.
— Alvállalkozó és alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában:
Ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a
Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § alapján saját választása szerint:
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett
más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá,
vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett
-, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a
szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. Ajánlattevő a
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladásának napjától visszaszámított három évre vonatkozó - áfa nélkül számított - közbeszerzés tárgyának
megfelelő tevékenységből (hitel folyósítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről
szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (4) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően felehetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései
szerint köteles igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
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P/1. Az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszaszámított három évben teljesített közbeszerzés
tárgyából (hitel folyósítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele évente nem éri el a 70
000 000 HUF összeget.
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő az alábbi módon kell, hogy igazolja műszaki-szakmai alkalmasságát:
M/1. Ismertesse a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített CHF alapú hitelszolgáltatási
referenciáit a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésében meghatározott formában és a 16.§
(2) bekezdés szerinti tartalommal igazolva. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza az alábbi adatokat:
a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, ez ellenszolgáltatás összege, továbbá
nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (4) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően felehetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései
szerint köteles igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
M/1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik
legalább összesen 8 000 000 CHF szerződésszerűen teljesített hitel folyósítására vonatkozó referenciával, ahol
az ellenszolgáltatás elérte összesen legalább a 70 000 000 HUF összeget.

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 a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 1996. évi CXII. törvény.

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

06/04/2013
S68
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

5/8

HL/S S68
06/04/2013
113443-2013-HU

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

6/8

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: 15.5.2013 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4)

Ajánlattételi vagy részvételi határidő
15.5.2013 - 10:00

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: 15.5.2013 - 10:00
Hely:
1026 Budapest, Pasaréti út 83.; ÉSZ-KER Kft. lebonyolító szervezet tárgyaló helyisége.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.

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
1. Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen, elektronikusan bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére a Kbt.
83.§ (6) bekezdése szerint, ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt erre tekintettel állapította meg. A dokumentáció
letölthető a www.jozsefvaros.hu honlapról.
2. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és a
dokumentációban meghatározott tartalmi, és a formai követelményeknek megfelelően elkészítenie és
benyújtania:
— az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy
hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni,
úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
— az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy
számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és
hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl.
egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen
azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos
számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása
érdekében szükséges;
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— az ajánlatnak az elején (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely
alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
— az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti és kettő másolati példányban, továbbá egy elektronikus
példányban, az eredeti ajánlatról szkennelt pdf formátumban (cd/dvd lemezen vagy pendriveon) kell beadni, az
eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti;
— az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó
szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;
— az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni;
— a zárt csomagon „Ajánlat: Hitel nyújtása Józsefvárosi Önkormányzat számára”, valamint: „Csak
közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” megjelölést kell feltüntetni.
— Fordítás: az ajánlatban szereplő valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az
ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
3. Az ajánlathoz csatolni kell:
— az ajánlattevő, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő
cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját.
Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által felhatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a
meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is,
— az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő vonatkozásában a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésre, Kbt. 40. § (1)
bekezdés a) és b) pontjára. Nemleges tartalommal is csatolandóak a nyilatkozatok.
5. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a jelen felhívásban, illetve dokumentációban előírt dokumentumok
egyszerű másolatban is benyújthatóak.
6. Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok, egyéb dokumentumok nem igényelhetők vissza, azokat ajánlatkérő
bizalmasan kezeli és a Kbt. 34. § (2) bekezdése alapján őrzi meg.
7. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 45. § (2) bekezdése alapján jár el.
8. Tekintettel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdésében foglaltakra az ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság feltételeit és
igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (III.2.2.P1 és III.2.3.M1.)
9. Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben
megjelölte. Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdését alkalmazza.
14. Az ajánlat összeállításával kapcsolatos költségek az ajánlattevőt terhelik.
15. Ajánlatkérő az ajánlati árat a havi hitelszámlavezetési díj HUF-ban történő megadásával kéri.
16. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás kérés lehetőségét a Kbt. 67.§-ban foglaltaknak
megfelelően biztosítja.
17. Irányadó Jog: A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről
szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
18. A nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötéstől számított 2 munkanapon belül egy összegben folyósítani
a hitelt.
19. Ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a
szerződés teljesítése során meg kell felelni.
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VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § (3) bekezdésnek
megfelelően

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának időpontja:
4.4.2013
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