
I. SZAKASZ: AJÁNr,ĺ.ľxľno

I.1) NÉv, cÍnĺ És KAPCsoLArľ,ą.RľÁsr ľoľr(or)

C5T/g-Đ

EUROPAI UNIO
Az Európai Unió Hivatalos Lapjanak Kiegészítő Kiadványa
2,rue Meľcier, L-2985 Luxembouľg Fax: (352) 29 29 42 670
E.mail: mp.ojs@opoce.cec.eu.int rnfoľmáció és on.line
foľmanyomtatványok http ://sĺmap.eu.int

a.ĺÁNr,a.rr ľBr'rrÍvÁs

Hivatalos név:
Józsefu arosi onkoľm źny za|

Postaĺ cím:
Baross u. 63-67.

Váľos/I(iĺzség
Budapest

Postai irányítőszálmz
1082

oľszág:
YÍagyarorczág

Kapcsolattaľtási pont(ok) :

Jímzettz
ĺr' Balla Katalin

ľelefon:

Đ.mail:
nllakata@i ozsefu aro s. hu

t'ax:

Inteľnetcím(ek) (adott esetben)
Az ajźnlatkérłĺ á|ta|źnos címe aRD :

A felhasználói oldal cime (URL):

További infoľmációk a következő cimen szerezhetők be:

[ ] Azonos afent eľnlítetr krycsolafiaftási ponttaľpontokkal
x] Ha attóleltéľő' kéťfü ttjltse ki az A.I mellékletet

A dokumentació és további iľatok (a versenypaľbeszédre és a dinamikus beszeľzési
ľendszeĺre vonatkozók is) a kĺlvetkező címen szerezhetők be:

[ ] Azonos a fent említett kapcsolattaľtási ponttal/pontokkal
x] Ha attól eltérő, kérifü toltse ki az A'II mell kletet

Az ajén|atokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címľe kelt benyújtani:
[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
x] Ha attólęltéľő' kéťĹik töltse ki az A.III mellékletet
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I.2) AzłĺÁľr,łľxÉni ľÍpus,ł És ro ľrvÉxpľysÉcp v,łcy ľBvÉxrľysÉcnr

] Minisztérium vagy egyéb nemzetivagy szövetségi
hatóság, valamint regionális és helyi szerveik

] Nemzeti vagy szövetségi iľoda/hivatal
[ ] Regionális vagy helyi hatóság
x ] Regionális vagy helyi iroda/ľrivatal
] Közjogi szetvezęt
] Európai intézményl|latóság vagy nemzetközi szervezet
Egyéb (nevezze meg):

[x ] Altalános közszolgáltatások

Egészségtigy
] Lakásszolgáltatás és közösségi
rekľeáció

] Szociális védelem
] Szabadiđő, kultúra és vallás
] oktatás

] Védelem
] Közrend és biztonság
] Kĺiľnyezetvédelem
] Gazdasági és pénzügyek

Azajźnlatkét(i más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési e|jarást? igen [ ] nem [x|
II. SZAKASZ: A sZE,RZoDÉs ľÁncy,ł,

II.1) MocĺATÁRozÁs

il.l.l ) Azaján|atkérő á|ta|a szerződéshez rendelt elnevezés

HitelnyújtásaaJőzsefu arosionkormanyzatszámáraváItőáta|akításara

II.1.2) A'szerződés típusa, valamĺnt a teljesítés helye
( Csak egł kategóriát vóIasszon _ árubeszerzés vagl szolgáltatás _, amelyik leginlaźbb
megfelel a szerződés vag) ą kozbeszerzés(ei) tárg,lónak)

n) Epítési beľuhĺízás [ ] b) Áľubeszeľzés [| u) Szolgáltatás
megrendelés [x]

Kivitelezés t ]

ľervezés és kivitelezés t ]

Kivitelezés, báľmilyen eszkozzel, f )
nódon, az ajźnlatkérő á|tal
neghatározott
ĺövetelményeknek megfelelően

Adásvétel t]

Lízing t ]

Bérlet t ]

Részletvétel t ]

Jzek tl
ĺombinációj alEgyéb

Szolgáltatási
kategóľia

A teljesítés helye

\IUTS-kód

A teljesítés helye:

NUTs-kód

A teljesítés helye: 1082
Budapest, Baross u. 63-
57.

\IUTS-kód HU10l

II.1.3) A hirdetménv a kiĺvetkezők valamelvÍkéľe ĺľányul



Kozbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszeľ (DBR) létrehozása [ ]

Keretmegállapodás megkötése [ ]

II.1.4) Keľetmegállapodásľa vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajanlattevővel [ ]

A teľvezett keľetmegállapodás résztvevőinek
|étszźtmaVAGY,adottesetben,maximźt|islétszáma

Keretmegállapodás egy
ajĺánlattevővel [ ]

A keľetmegállapodás időtartama: Időtaľtam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:

Indoklás arra az esetre vonatkozóan,ha a megállapodás időtaľtama meghaladj a anégy évet:

A ktizbeszerzéseknek a keľetmegállapodás teljes időtartamálľa vonatkozó becsült
iisszéľtéke (cs ak számokkal) :

Becsült éfték ÁFA nélkiil: Pénznem:

VAGY: és kĺizött Pénznem:

A keretmegállapodás a|apjźnmegkĺitendÍĺ szerződések éľtéke és gyakorisága (amennyire
lehetséges):

il.1.5) A szerződés(ek) rövĺd meghatározása:

Hitelszerződés

II. 1.6) Ktizös Közbeszerzésĺ Szój egyzék (CPV)

Fő szőjegĺzék Kiegészítő szőjegľzék (adott esetben)
Fő tárgĺ
Kĺegészítő táľrya(ak)66 1 l 3 000-5

II. 1.7) A szerződés a Kiizbes zerzési Megállapodás (GPA) hatálya a|á tartozik.e? igen
[x] nem [ |

II.1.8) Részekľe töľténő ajánlattéte| (a részelcre vonatkozó részletes információk
megadósához a B. mellékletből szülrség szerint több példány használható) igen [ | nem [x]

Igen válasz esetén az ajén|atok benyujthatők (csak eg/et jelÔUÓn be):



részre [ ] vagytöbb részre t ] lamennyi ľészľe []

Il.Z)Sznła'óoÉs szBnrNTI MENNYIsÉc vacy ALKĺĺ'Iĺ^Z^SI KoR

II.1.9) Elfogadhatók-e váitozatok(alteľnatív ajánlatok)? ĺgen [ | nem [x|

II.2.l) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)

15.832.242 CHF iisszegíĺ annuitásos fejlesztósi célr'i hitel nyújtása az iinkoľmányzat
számára váltó hitellé tiiľténő áta|akitására a Magyaľország 2013. évi központi
költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. t<irvény 72.$ (1) bekezdése és 72'$ (5) bekezdése,
valamint a Magyaľ Áĺam és az önkormányzat közöt| létrejött megállapodás a|apján a
váltóban szereplő feltételekkel azonos feltételek mellett.

A hitel folyósításrĺnak a szetződéskötéstő| szźmitott 2 munkanapon beltil, de legkésőbb
zD|3.junius |2. napjáigmeg kell történnie.

A hitel futamideje 15 év Q013-2027), törlesztés 14 tészletbeĺ az a|ź.ŕ,biak szednt:

Á hitel fix összegri kamatozásil' minden év máĺcius 1-i törlesztéssel az a|ábbíösszegekben:

Töľlesztés időpontja Tőketörlesztés Kamat törlesztés
2014.03.0t. I .248.44r Ct# 6.665 CI{F
2015. 03.01. I .f38.337 CI# 16.769 CIJJ..
2016. 03.01. 1.227.t31CI# 27.375 CIfr
2017.03.01. 1 .215.725 CI# 39.381 CIiF
2018. 03.01. 1.200.581 CIIF 54.525 CIJJ.
2019.03.01. 1.180.041 CHF 75.065 CI{F
2020.03.01. 1.157.944CI# 97.162CI#
202t.03.01. 1.r32.702cr# r22.404cr#
2022.03.01. 1.106.108 CHF 148.998 CI{F
2023.03.01. 1.079.657 CI{đ. 175.449 CI#
2024.03.01. 1.052.824Cr# 202.282Cr#
2025.03.0I. 1 .022.477 C|# 232.629 CÍJľ.
2026.03.01. 998.403 CIIF 256.703 CI#
2027.03.0r. 971.271crfr 283.835 CIIF

tőke- és kamattĺjrlesztés gyakonsága: egyenlő ľészletekben évente (minden év mrĺľcius 01.
napjan tĺiľténik). Az éves törlesztő részletek méľtéke tzonos' csak az egyes töľlesztő
ľészletek tőke- és kamat arźnya eltérő.

A hitelt az źl||an átvźi|a|ja, ezéftbinosíték nem köthető ki.

A hitelfolyósítással összefüggésben egyszeľi költség (pl. hitelbírálati díj, egyszeri folyósítási
költség, k?Ĺzjegyzői đíj, stb.) nem számolható fel.

A szerzódés teljesítése folyaman az ajánIatkérő a hitel (tőke) összegén kívül csak a fenti fix
kamatokat - és a hitelszĺímlavezetésí diiat - tént: a nYeľtes aiáriattevo ezen kívĹil



semmilyen más kĺiltséget, díjat,jutalékot egyéb, az ajtnlatkérőt terhelő tételt nem számolhat
fel.

Ajánlatkérő a díjmentes előttiľles ztés jogćlt fenntaľtja.

(adott esetben, csak számokkaĄ

Ha ismert, becsült éfték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem:

VAGY: és kö tlPéwnem:

II.2.2) Vételi jog (opcÍó) (adott esetben) ĺgen [| nem [x|

Igen válasz esetén a vételijog leírása:

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásánaktervezett ideje:
ban vasv napokban: h szerződés mepkaftsétől

II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó ĺnfoľmációk (adott esetben)

Aszerzőđés meghosszabbíthatő igen [ | nem [x]

Az esetleges meghosszabbítások száma(ha van ilyen): vagl: és között

Ha ismert'azźlrubeszerzésre vagy szolgá|tatás megrendelésľe iľányuló ismétlődő jellegű
szerzodések esetében kéľjiik felĺintetni a további szerződésektervezett iđejét:

ban: vasv napokban: (a szerződés meslgÓtésétől számítva

II.3) A szuľx'oDÉs IDÓTARTAMA vAGY A BEFEJEzÉs,.ł, ľnlľnsÍľÉs rĺłľÁnrnnĺn

Az időtaľtam hónap(ok)ban: vagl napokban: (a szerződés meglatésétől számína)

VAGY: kezdés (év/hó/nap)
befejezés 2020.03.0|

III. SZAKASZ : JoGI' GAZDASÁGI, ľÉľzÜcyr És ľBcrľľIKAI INFORMÁCIóK

ilI.l) A szBnzooÉsnn voľ,ł'TKoZo FELTÉTELEK

ilI. 1. 1 ) A szerződést bĺztosítĺó mellékktĺtelezettségek (ado tt e s etb en)

III.1.2) F,ő Íinanszíľozási és fizetésĺ feltételek és/vary hivatkozás a vonatkozó
j ogszabályi ľende|kezésekľe

Ajĺĺnlatkérő előleget nem ťtzet. Ajanlatkérő éves gyakorisággal (minden év marcius 01.
napjan) fizeti meg a tőkét és kamatot. Ajánlatkérő tőke és kamatfizetésre előszöľ 2014.
miíĺcius 01. napjan kötęles. Ajánlatkéľő a tőke és kamat összegét a Kbt. 130. $ (3) bekezdése
szennt átutalással az esedékessési i kban teliesiti az eliaľźls lezáľásaként



szerződésben foglalt feltételekkel. Ajanlatkéľő a hitelszźĺriavezetési díjat havonta fizeti meg
az ajźn|attevő szźtmára3O napos fizetési hataĺidővel a Kbt. 130.$ (3) bekezdése a|apjźn,
Ajránlatkérő a kifizetés soÉn az Adőzás ľendjéľől szóló ttirvény 36lA. $-ában foglaltakat
teljes kcirben alka|mazza. Ajarlatkérő az ellenszolgáltatás összegének dokumentációban
megfogalmazott tarta|mrín kívĹil más hiteldíj elemet semmilyen jogcímen nem vállal fel.
Ajánlatkérő az előtörlesztés jogát fenntartja.

III.2) RÉszvÉľru ľBr,rÉľBlnr

III.1.3) A ktiziĺs ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandĺĺ gazdaságĺ társaság, illetve
jogi szemé|y (adott esetben)

k'tzárt

III.1.4) Vonatkozĺónak.e a szerződés teljesítésére egyéb kiilłinleges feltételek? igen Ix]
nem [l

(adott esetben) Ha igen, a külĺinleges feltételek meghatározás

Maryaľoľszág20|3. évi kiizpontĺ ktiltségvetésről szőiő 2012. évi CCIV. tiirvény 72.s (1)
bekezdése és 72.$ (5) bekezdése

III.2.1) Az aján|attevőla ľészvételľe jelentkező személyes helyzetéľe vonatkozĺí adatok
(|<lzárő okok)' ĺdeértve a szakmai és cégnyÍlvántartásokba töľténő bejeryzésre
vonatkozĺí előíľásokat ĺs

Az előíľások teljesítésének igazolásźůloz szfüséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizaró okok:
Az e|járásban nem lehet ajrínlattevő, alvźt||a|kozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazo|ásában olyan gazdasági szeľeplő, aki a Kbt. 56. $ (l) bekezdés a)-k) pontjainak,
továbbá a Kbt. 57. $ (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontjĺínak hatáIya a|á tartozik. Az
eljríľásban nem lehet ajźn|attevo, aki a Kbt. 56. $ (2) bekezdésének hatá|ya a|átartozik.

Megkĺivetelt igazolási mód:
Ajánlattevő vonatkozásában: ajanlattevőnek a3I0l20|1. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-10. $
szennt kell igazolnia, hogy nemtartozik a Kbt. 56. $ (1)-(2) bekezdésének, valamint a Kbt.
57. $ (l) bekezdés a)-d), valamint f) pontjĺĺnak hatá|yaa|á.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolźsźttaigénybe vett más szervezetvonatkozásában:
- Ajĺĺnlattevő a Kbt. 58. $ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajĺĺnlatában csak
nyilatkozni kdteles anól, hogy a szętződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. $ (1)
bekezdése szerinti |nzěrő okok hatá|ya a|á eső alvźůira|kozőt, valamint az áIta|a
alkalmasságźnak igazoIásźtra igénybe vett más szewezet nem tartozik a Kbt. 56. $ szerinti
kizźnő okok hatalya ďá.
- Ajánlattevő a3|012011. (XII. 23') Korm. rendelet 10. $ alapjrán sajátvá|asnása szerint:
a) saját nyilatkozatotny($t be arľól, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. $ (1) bekezdés

a)-d)' valamint Đ pontia szeľinti kizaľó okok



źita|a alkalmasságánakigazo|ásźra igénybe vett más szervezetnemtartozik a KbtJZ
$ (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizarő okok hatálya a|á,vagy

az eljźtrásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatźfi - a meg nem jelölte|<re az a) pont
szeľinti nyilatkozat mellett -, valamint az a|ka|masság igazo|ásźra igénybe vett más
szervezet nyilatkozatát is benyujthatja arról, hogy a szewezetnemtartozik a Kbt. 57. $
(1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizźrő okok hatálya alá.

b)

lII.Z.f) Gazdaságĺ és pénzůigyi alkalnasság

alkalmasság megítéléséhez szfüséges adatok és a
t igazolási mód:

11. Ajĺánlattevő a 3I0l201I. (XII. 23.) Korm.
let |4. $ (1) bekezdés c) pontja alapján az

ljĺírást meginđító felhívás feladásanak napjátő
ított három évre vonatkoző - áfa nélkü

|számitott kłjzbeszerzés targytĺnak megfelelő
|tevékenységből (hitel folyósítása) származő
|általános forgalmi adó nélkiil szálnitott
|áľbevételéľől szőIő nyilatkozatot, attól fiiggően,

lhogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
|kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
.adatok rendelkezésľe állnak.

Ajanlattevő (közös ajánlattevők) az ę|őitt
alkalmassági kĺivetelményeknek a Kbt. 55. $ (4)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően felehetnek
meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitásáľa tĺĺmaszkodva is megfelelhetnek a Kbt.|
55. $ (5).(6) bekezdésében foglaltaknak|
megfelelően. 

I

Amennyiben aján|attevő az alkalmassági|
kĺivetelményeknek báľmely más szewezet ('ĺougy|

személy) kapacitasara támaszkodva kívrán|
megfelelni, űgy ajźn|attevő alkalmasságát a Kbt. 55.|

$ (5)-(6) bekezdései szerint köteles igazo|nl. 
I

t

Ąz' nlkalmescác

lkalmatl an az aj źnlattevő, amennyib en :

'l1. az e|járást megindító felhívás
|feladásanak napjátő| visszaszĺĺmítot|

|haľom évben teljesített kozbeszerzés

|tátgyábő| (hitel folyósítása) szfumazó
|általanos forgalmi adó nélkiil számítotl
|áľbevétele évente nem én el
70.000.000 Ft ĺisszeset.

I.2.3) Miĺszakĺ, illetve szakmai alkalmasság

alkalmasság megítéléséhez szfüséges
a megkövete|t igazo|ási móđ:

Ajánlattevő az alźhbi módon kell, hogy igazo
i-szakmai alkalmasságát:

Ismeľtesse a 31012011. (XII. 23.)
15. $ (3) bekezdés a) pontja a|apjan

ljaľást megindító felhívás feladásától vi
ított 3 évben (36 hónapban) teliesített

alkalmasság minimumkĺivetelménye(i

lkalmatlan az aj źn7attevő, amennyib en :

. az eljarást megindító felhí
ladásától visszafelé számított 3 évben (

) nem ľendelkezik
8.000.000 cHF



hitelszolgáltatási referenciáit a 3 I0l20I I
III. 23.) Koľm. rendelet |6. $ (l

meghatározott formában és a 16.
bekezdés szerinti taľtalommal igazolva.

ís, illetve ĺyi|atkozat tarta|mazza
lábbi adatokat: a teljesítés ideje, a

másik fél, a szolgá|tatás targya,
lenszolgáltatás összege, továbbá nyi

, hogy a teljesítés az e|őírásoknak és
megťelelően töľtént-e.

(kĺizcis ajánlattevők) az előí
kalmassági követelményeknek a Kbt. 55. $ (4

íben foglaltaknak megfelelőel
( meg' illetve báľmely más szerveze

'vagy személy) kapacitásźna támaszkodva i
megfelelhetnek a Kbt. 55. $ (5)-(6

foglaltaknak megfelelően.
iben ajén7attevő az alkal

ményeknek báľmely más szeľvezet (
ly) kapacitásĺĺĺa támaszkodva kí

ni, úgy ajźnlattev ő alkalmasság át a Kbt.
5. $ (5)-(6) bekezdései szerint köteles igazolni.

III. 3) Szor,cÁr,r.łrÁs ľrncnľNDELÉsRE rnÁľyur,o sznnzonftspKRl voľ.łrxozi
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

Iv. SZAKASZ: ELJÁRÁS

ry.l) Az Br,ĺÁpis ľ.łĺrÁ.rł

III.2.4) Fenntartott szerződések (adott es etb en)

Aszerződés védett műhelyek szźtmfuafenntaľtott [ ]
A' szeruődés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik [ ]

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése ery bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van.e
kätve? 

igen [X I nem []
Ha igen, avonatkoző jogszabá|yi rendelkezésľe töľténő hivatkozás:

A hitelintézetek,ĺő| és a pénzügyi vállalkozásokról sző|ő |996. évi CX[. törvény.

III.3.2) A szewezeteknek kiiziilniĺik kell.e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
ktizľeműkłidő személyek nevét és képzettségét? igen [ ] nem I X|



ľ.1.1) Az e|járás fajtáfia

Nyílt [x]

Meghívásos [ ]

Gyoľsított meghívásos [ ]

A gyorsított eljaľás alkal zźsának indokolása:

Tárryalásos [ ]

Megtöľtént-emár atész:ĺétekejelentkezők kiválasztása, megjelĺilése? ĺgen [ | nem [ |

Igen válasz esetén ą kiválasztott résmételre jelentkezők nevét és címét a VI'3', További
informóciók rovatban kell megadni

Gyoľsított táľgyalásos [ ]

A gyorsított eljáĺás a ka|mazásźnak indoklása:

Versenypáľbeszéd [ ]

Iv.t.2) An aján|attételľe vary ľészvételľe felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keľetszáma
(me ghív á s o s é s t ár gl al ás o s e lj ár ós, v er s e nyp ár b e s z é d e s e té n)

Létszám
VAGY: minimum és, adott esetben, maximum

A jelentkezőkszámźnak koľlátozásaľa vonatkozó objek ív s empontok:

Iv.1.3) Äz aján|attevők létszámának csiikkentés e a tárgĺa|ás vary a versenypárbeszéd
s oľán (t ór g,, a l ás o s e lj ár ás, v er s e nyp árb e s z é d)

Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak éľdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve amegtárgyalandó ajánlatok szźmát? igen [ | nem [ ]

Iv. 2) BÍruiI,łľl sZEMPoNToK

Iv.2.1) Bíľálatĺ szempontok (csak a meg1felelőt jelalje meg1

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [x]

ĺlAGY

Az tisszességében legelőnyiisebb ajánlat az a|ńbbiak szeľint [ ]

|l az alábbiakban megadott ľészszempontok (a részszempontolrot súlyozással vagl _ ha
súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség - csÓkkenőfontossági sorrendben lrell megadni)

a ooKnmentacroDan. az jźn|atilrészvételifelhívásban'azaiźn|attételifelhívásbanilletve



az ismeľtetőben megh atározott szempontok

Iv.2.2) Elektronikus áľveľést alkalmaznak.e? igen [] nem [x|

Ha ĺgen, további információk az elektronikus ĺírverésľől (ha szülrséges)

Iv.3) AoľĺIľrszrRATÍv INFoR]VIÁCIoK

Iv.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához ľendelt hivatkozásĺ szám (adott esetben)

Iv.3.2) Az adott szerződésľe vonatkozĺían koľábbiköz'zétételľe soľ került-e? ĺgen [ ]
nem [xl

Igen válasz esetén

Előzetes összesített tájékoztatő | l
Hirdetmény szźlma a HL-ben: ĺS - (év/hó/nap)

Felhasználói oldalon kozzétett hiľdetmény [ ]

Hirdetmény szálmaa HL-ben: /S - (év/hó/nap)

Egyéb koľábbi kozzététe| (adott esetben) []
Hiľdetmény szźlmaa HL-ben: ls - rc

Iv.3.3) A dokumentácĺó és eryéb iľatok (a DBR kivételével) vary ismerteftk
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételeĺ

A dokument áciő beszerzésének határidej e
Dáfum: 2013/ / Gvlhó/nad ldőpont: 10:00

Kell-e ťĺzelľi a dokumentaciőétt? igen [ | nem [x]

Igen válasz esetén, Ar (számoktrnl):Pélunem: HUF

Aťtzetés feltételei és módja:



Iv.3.4) Az ajánlrattételĺ hatáľidő, illetve a részvéte|i hatáľidő
Dátum: 20I3l l (év/hó/nap) Időpont: 1 0:00

Iv.3.5) Az aján|attételĺ felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezőkrészére (ha
ismert)
(meghívásos és tórgłaldsos eljárás, valamint versenypórbeszéd esetén )
Dátulll: (év/htj/nup)

Iv.3.6) Áz(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részt,éteLijelentkezések
benyújthatók

AzEU ktivetkező hivatalos nyelve(i): HU

IV.3.7) Az aján|atĺ köttĺttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)

-ig (év/hó/nap)

VAGYhőnap(ok)ban: vagł nap(ok)ban: 30 1a, ajónląttételi hątáridő tejártától számína)

Iv.3.8) Az aján|atok felbontásának feltételei

Dátum: 20l3ll (év/hó/nap ) Időpont: 10:00

He|y (adott esetben):1026 Budapest, Pasaľéti út 83.; Ész-rľn Kft. lebonyolító szervezet
targya|ó helyisége.

Az aján|atok felbontásan jelenlétľe jogosult személyek? (adott esetben) igen [x| nem [ ]

A Kbt. 62. s Q) bekezdésében foglaltak szerint.

vI. SZÁKASZ: KIEGÉszlrő INFoRMÁCIOK

vl.l) A KOZBESZERZÉS IsnĺÉľI,ooó ĺpr,r,Bcťl -n? (adott esetben) igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

vl.z) A szERziDÉs pu..ł.r,,łPoKBoL ľĺľ,łľszÍR ozoTT PRoJEKTTEI, ns/va.cy
PR.GRAMMALKAPCS.LAT.S? 

igen [ ] nem [xl
Igen válasz esetén kérjük feltiintetni a projekt(ek) és/vagy progľam(ok) nevét és báľmely
egyéb hasznźihatő tlirv atkozási alapot :

vI.3) TovÁľľr INFoRMÁClox (adott esetben)

l.Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen, elektronikusan bocsátja az ajźn|attevők
rendelkezéséľe. A dokumentáció letĺjlthető a wwwj ozsefuaľos.hu honlapľól.

2. Foľmai előíľások: az ajźn|atot aján|attevőknek nem elektľonikus
felhívásban és a dokumentációban meghatározott taľtalmi, és a foľmai
megfelelően elkészítenie és benyújtania:

. az aián|at eredeti oéldá

úton kell a jelen
követelményeknek



matricával az ajźnlat első vagy hátsó lapjĺĺhozrögzíteni, amatricátle kell béIyegezłll,
vagy az ajźnlattevő részéríĺI erre jogosultnak a|á kell íľni, úgy hogy a bé|yegzo,
illetőleg aza|áírás legalább egy része amatncźnlegyen;

. az ajźn|at oldalszámozása eggyel kezdődj<in és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy szźtmokat vagy képet tarta|mazó oldalakat szźlmozni, az tires oldalakat
nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
Az ajánlatkéró az ettőI kisméľtékben eltérő szźlmozást (pl. egves oldalaknál a lA, lB
oldalszám) is elfogad, ha atarta|omjegyzékben az egyes iľatok helye egyértelműen
azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajźn|atkérő a
kisméľtékben hiĺĺnyos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajźnůatban való
táj éko ző dás a, il letve az aj źtnlatr a val ó hivatk o zása érdekében szfü sé ge s ;. az ajĺánlatnak az e|ején (fedőlapot vagy felolvasólapot kĺivetően) tartalomjegyzéket
kell tartalmaznia, mely alapján az ajźnlatban szereplő dokumentumok oldalszám
a|apjźnmegtalálhatóak;

. aZ ajanlatot zźtrt csomagolásban, egy eredeti és kettő másolati példĺĺnyban, tovźtbbźt
egy elekhonikus példĺínyban, az eređetĺ ajźn|atről szkennelt pdf foľmátumban
(cd/dvd lemezen vagy pendriveon) kell beadni, az eredeti ajanlaton meg kell jelölni,
hogy az az eredeti;

. az ajén|atban lévő, minden dokumenfumot (nyilatkozatot) a végén alá kell imia az
adott gazdálkodó szewezetnél erľe jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vôgY
személyeknek' aki(k) erre ajogosult személy(ek)től írásos fe|hata|mazást kaptak;

. az ajźn|at minden olyan o|da|át, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást
hajtottak végľe, az adott dokumentumot a|étítő személynek vagy személyeknek a
módosításnál is kózjeggyel kell ellátni;

o a zárt csomagon ,,Aján|at.. Hitel nyujtása Józsefuríľosi Önkormĺányzat számárď,,
valamint: ,,Csak közbeszerzési eljĺíĺás során, az ajánlattételi hatáľidő lejáľtakoľ
bontható fel!'' megjelĺilést kell feltiintetni.

o Fordítás: az ajźn7atban szereplő valamennyi igazo|ást és dokumentumot magyar
nyelven kell benyújtani. Az ajźnlatkérő a nem magyar nyelven benyujtott
dokumenfumok ajrĺnlattevő á|tali felelős foľđítását is elfogadja.

3. Azajźn|athoz csatolni kell:

- az aján|attevő, az alváIla|koző, az a|ka|masság igazo|ásźba bevont (kapacitást nyujtó)
gazdasági szeľeplő cégsegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot a\áírő képviselő
a|áírősi címpéldĺínyát vagy a|áirźs mintéljźt. Amennyiben az aján|at cégsegyzésľe jogosultak
által felhata|mazott(ak) a|áírásźlva| keriil benyujtásta, ameghatalmazásnaktarta|maznia kell
a meghatal mazott a|źirás mintáj át is,
- az ajźn|athoz csatolni ke|| az ajánlattevő vonatkozásźlban a cégbírósághoz benyújtott
vźitozásbejegyzési kérelmet és az annak érkezésérőI a cégbírőság á|ta| megktildött
igazo|ást.
4. Az ajánlatnak tarta|maznia kell az ajánlaltevő nyilatkozatát a Kbt. 60. $ (3) és (5)
bekezdésre, Kbt. 40. $ (1) bekezđés a) és b) pontjára. Nemleges taľtalommal is
csatolandóak a nyilatk ozatok.
5. A Kbt. 36. $ (3) bekezdése a|apjén a jelen felhívásban, illetve dokumentációban előíľt
dokumenfumok egyszeľű másolatban is benyújthatóak (kivéve, ahol ajan|atkérő a
felhívásban v agy a dokumentációban ettől eltéľően ľendelkezett).
6. Ajánlatkétőtő| a benyújtott ajrĺnlatok, egyéb dokumentumok nem igényelhetők vissza,
azokatajźn|atkérőbiza|masankezeli és a Kbt. 34. $ (2) bekezdése a|apjánőrzimeg.

iékoztatźs vonatkozásában a Kbt. 45. 6 (2) bekezđése



jar el.
8. Tekintettel a3|01201l. CXII. 23.) Koľm. rendelet 20. $ (4) bekezdésében foglaltakľa az
ajźnlatkéto felhívja a figyelmet, hogy a pénnigyi és gazdasági, valamint a miĺszaki,
illetőleg szakmai alkalmasság feltételeit és igazo|ását a minősitett ajźn|attevők jegyzékéhez
képe st szi gorubban hatétr ozta me g.
9. Amennyiben a nyertesnęk minősített aján7attevő visszalép, úgy az ajźn|atkérő a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel kĺiti meg a szerzodést, ha őt az ajánlatok
e|bírá|ásźttől szóló írásbeli tisszegezésben megielĺilte. Ajanlatkéľő a Kbt. L24. $ (4)
bekezdé sét a|ka|mazza.
|4. Az ajźln|at ĺĺsszeállításával kapcsolatos kĺjltsé gek az ajźnlattevőt terhelik.
15. Ąánlatkérő az aján7ati źttat a havi hitelszźtm|avezetési díj HUF-ban töľténő megadásával
kéri.
16. Ajánlatkérő ahiánypótlás, valamint a felvilágosítás kérés lehetőségét a Kbt. 67.$-ban
foglaltaknak megfelelően biztosítj a.
17.kányadó Jog: A jelen ajarlati felhívásban ĺemszabźllyozottkérdések vonatkozásábana
kozbeszęrzésről szóló 20||. évi CVil. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírasai
szerint kell eljámi.
18. A nyeľtes ajźnlattevő köteles a szerződésktitéstől szźtmított 2 munkanapon belül egy

folvósítani a hitelt.

vI.4) Joconvosl,ĺ.ľr rr,"rÁnÁs

vI.4.1) A jogoľvoslati eljáľást lebonyolító szerv

Hivatalos név:
KozbeszerzésiHatóságKozbeszętzésiDĺintőbizottság

Postai cím:
Riadó utca 5.

36 t8828594

ĺránvítószám:

nteľnetcím (URL): www.kozbeszeľzes.hu

A békéltetési eljáľást lebonyolító szeľv (adott esetben)

ail:
nteľnetcím ÜRL):
vI.4.2) Jogoľvoslati kéľelmek benyújtása (kerjükkinlteni a VI.4.2. rovatot VAGY
szülrség esetén a VI.4.3. rovatot)

A jogorvoslati kérelem benyújtásanak hataľidejére vonatkozó pontos infoľmáció:
Kbt. 137. $ (3) bekezdésnek megfelelően.



vI.4.3) A jogoľvoslati kéľelmek benyújtásőravonatkozĺi ĺnfoľmáció a ktivetkező
szervtől szerezhetőbe

Hivatalos név:
KözbęszerzésiHatóságKozbeszerzésiDöntőbizottsźę

Postai cím:
Riadó utca 5.

tai ĺľányítőszámz

rail:
tobi:

nteľnetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

\rI.5) E grnonľnĺÉľy rrr,.ą.oÁsÁľ,łr DÁTUMA: 2\I3llév/hó/

ľovÁľľr cÍMEK És xłpcsor,ATTARTÁsI PoNToK

t) További infoľmáció a következő címeken és kapcso|attartási pontokon szeľezhető be

Hivatalos név: ESZ-KER Kft. Nemzeti azonosító: (ha ismert)

Postai cím: Pasaréti út 83.

Viĺros:
Budapest

Postai iriĺnyít őszám: | 026 O r szźlg: Magy ar or szátg

Kapcsolattaľtási pont(ok) :

Cimzett: Németh Xénia

Telefon: 06- 1/788-89-3 I

E-mail: nemeth@eszker.eu Fax:06-l/789-69-43

Inteľnetcím (tlRL):

If) Címek és kapcsolattartási pontot ahonnan a dokumentáció és a|rlegészítő iratok beszeľezhetők

Hivatalos név:Józsefuárosi onkormánvzat Nemzeti azonosító: (ha ismeľt)

Postai cím:
Baľoss u' 63-67.
Viíros: Budapest Postai irányítószćtm:

1082
oľszág: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Cíĺnzett:

Telefon:

E-mail: Fax:

Internetcím (JRL): wwwjozsefuaros.hu

III) Címekés kapcsolattartási pontok, ahovaazaján|atokatlľészvéte|ije|entkezéseket ket| benyújtani

Hivatalos név: ESZ-KER Kft. Nemzeti azonosító: (ha ismert)



Postai cím: Pasaréti lit 83. titkarság

Város:Budapest Postai fuányítósám:
t026

ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok) :

Cimzett: Zelenay Kriszina

Telefon: 06- 1/788-89-3 I

E-mail:
titkarsag(a)eszker.eu

Fax:06-I/789-69-43

lnteľnetcím (JRL):

I!) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében azajáln|atkérő abeszerzést végzi

Hivatalos név: Nemzeti azonosító: (hą ismert)

Postai cím:

Város: Postai irányítószím: ország:

__(Az A. melléklet IV) sząkąsza szülrség szerint tÓbb példőrrybąn is használható)_________
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AIAPINFoRMÁcIóK A KözBEszERzÉsI euÁnÁsnól

Az Aján|atkérő, Józsefuárosi onkormányzat nevében ezenne| felkérem, hogy az Európai Unió
Hivata|os Lapjában 2013/5......;....számon kozzétett aján|ati fe|hÍvás, va|amint a dokumentációban
leíltak szerint tegye meg aján|atát a jelen kozbeszeĺzés tárgyát képező fe|adatok
megva|ósítására.

Aiá n|atkérőre vonatkozó információk:
JOZSEFVAROSI ON KORMANYZAT

cím: 1082 Budapest, Baross u.63-67,
Tel: 06-L-459-21,-23
Fax: 06-1-313-66-96
e-mail : ballakata@jozsefuaros.hu

Lebonvo|íĽó szeruezet:
ESZ-KER Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 83. BBT irodaház
Telefon : 06-1-788-89-31
Fax: 06-1-789-69-43
E-mail : titkarsag@eszker.eu

Az e|járás típusa:
Kbt. Második Rész, (unĺós értékhatárt elérő éftékű) nyí|t kozbeszezési e|járás (Kbt. 83. $ szerinti
eljárás).

E|iárás nye|ve:
Je|en közbeszezési e|járás kizáró|agos hivata|os nye|ve a magyar. Az aján|atkérő a nem magyar
nye|ven benyújtott dokumentumok ajánlattevő álta|i feĺe|ős fordítását is e|fogadja.

Az e|járás tárgya:

H itel nyújtasa a Józsefuárosi onkorm ányzat szá má ra vá ltó áta la kítására

CPV kód: 66113000-5

A szeződés időtaftama:
2013-2027.03.01

A kozbeszezésben résztvevők köre:
A nyílt e|járás o|yan, egy szakaszből á||ő közbeszezési e|járás, ame|yben minden érdeke|t
gazdąsági szerep|ő aján|atot tehet. Azok a szeľvezetek vagy személyet akik az ajánlati fe|hívás,
va|amint a hozzá tańozó dokumentációban |eíltak a|apján benyújtott érvényes aján|atuk a|apján
a szeĺződés teljesíLiésére a I ka l masa k'

Egyéb rendelkezések:
Amennyiben az aján|ati felhívás és jelen dokumentáció kozött el|entmondás merti| fe|, úgy az
ajá n |ati fe| hívásba n fogla |ta kat ke| | mérvadónak tekinten i.

Az eljárás során fe|meru|ő, az ajánlati fe|hívásban és je|en dokumentációban nem szabályozott
kérdések tekintetében a közbeszezésekről sző|ó 201t. évi CVIil. töruény és annak végrehajtási
rende|etei az irányadóak.

.,



Az e|járást megindító 2oĹ3ls iji..'..i...r.... számú felhÍvas pdf. formátumban kerül csato|ásra.
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1.

1.1.

A DOKUMENTACIO TARTALMA

A dokumentáció a kovetkező részekbő| á||:

1. röľeľ: n,rÁľurr FEHÍvÁs
2. rörrľ: Úruuľnró nz ÉnorxELT GAzDAsÁcr szEREPLóx nÉszÉne
3' roľrľ: szERzőDÉsTERvEzET
4. xörrľ: łrÁľloľr IGAzoús. És ľvruľKozATMINTÁK
5. röĺEľ: SZAKMAI tEÍRÁs

Je|en dokumentáció nem mindenben ismét|i meg az aján|ati fe|hÍvasban fog|a|takat a
dokumentáció az aján|ati fe|hÍvássaĺ egyĹitt keze|endő. Az. aján|attevők kizáró|agos
kockázata, hogy gondosan megvizsgá|ják a dokumentációt és annak minden kiegészÍtését,
amely eset|eg az aján|ati időszak a|att kerü| kibocsátásra, valamint hogy megbízható
információkat szerezzenek be mĺnden o|yan körü|mény és köte|ezettség vonatkozásában,
ame|y bármi|yen módon is befolyáso|hatja az ajánlat természetét vagy je||emzőit.

Az ajánlattevőknek a dokumentációban kozö|t információkat biza|mas anyagként ke||

keze|niüt ame|yrő| harmadik fé|nek semmifé|e rész|etet ki nem szo|gá|tathatnat hacsak e
harmadik fé| nem készít és nyújt be ajánlatot az aján|attevő számára a munka egy részére
vonatkozóan (alvá||a|koző), vagy az a|kalmasság igazo|ásában részt vesz a gazdasági
szerep|ő. Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy máso|atait nem |ehet másra
fe|haszná|ni, mint aján|attéte|re, és az abban leílt szo|gáltatások cé|jára.

KIEGÉSZÍTő ľn: ÉxoałrÁs

Bármeĺy gazdasági szerep|ő, aki je|en közbeszerzési e|járásban aján|attevő lehet - a
megfe|elő aján|attétel érdekében - az aján|ati fe|hívásban, va|amint a dokumentációban
fog|a|takka| kapcso|atban írásban kiegészítő (éftelmező) tájékoztatást kérhet az
ajánlatkérőtől vagy az á|tala meghatározott szeruezettő|.

A kiegészÍtő tájékoztatast a kérés beérkezését követően a |ehető |eghamarabb, va|amint az
aján|attéte|i határidő |ejáfta e|őtt |egkésőbb hat nappa| kel| megadni.

Ha a kiegészĺtő tajékoztatás iránti kére|met a fenti határidőt męe|őző negyedik napnál
később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek csak akkor kell
megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és megküldése még az aján|attéte|i hataridő |etelte
előtt |ehetséges.

Bárme|y gazdasági szerep|ő kiegészĺtő tájékoztatást a következő kapcso|attaftasi pontokon
szerezhet:

ESZ.KER Kft.
Lo26 Budapest' Pasaréti út83. BBT irodaház

Telefon: +36 (30) 698-2166
Fax: +36 (1) 789-6943

Kapcsolattańó: Németh Xénia
E-mail : nemeth@eszker.eu

1.2.

2.

2.1.

2.3.

2.2.

2.4.
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2.5.

2.6.

2.7.

Aján|atkérő nem vá||a| fe|e|ősséget azért, ha egy gazdasági szereplő a dokumentációt nem
vá|totta ki és kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon e|érhetőségeit,
meĺyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezá|ta| Aján|atkérő nem képes a
tájékoztatás cé|szemé|yhez történő megkü|désére (vagy téves címre küldi meg a
tájékoztatást).

A kiegészítő tájékoztatás te|jes taĺtalmát hozzáférhetővé ke|l tenni, i||etve meg ke|| küldenĺ
va|amennyi gazdasági szereplő részére, amely érdek|ődését az eljárás iránt az
aján|atkérőné| je|ezte. A kiegészítő tájékoztatást a gazdasági szerep|ők azonos feltéte|ek
me||ett kapják meg ír.ásban, te|efax úĘán és e-mai|ben a dokumentáció megvásár|ása vagy
a kérdésfe|tevés során feltüntetett te|efaxszámra és e-mai| címre. A kiegészítő tajékoztatás
akkor minősrjl kézbesítettnet ha a gazdasági szerep|ő a kiegészítő tájékoztatást akár
te|efax, emai|, vagy akár szemé|yes kézbesítés útján megkapta, vagy szabá|yszerű étesítes
me||ett nem vette át.

A kiegészítő tájékozüatások kézhezvéte|ét az ajánlattevőknek haladéktalanu| vissza ke||
igazo|niuk. Kérjük a 

.|]sztelt 
Aján|attevőket hogy a vá|aszok megérkezésérő| a +36 (1) 789-

69-43-es faxszámra kü|djenek visszajeĺzést!

A gazdasági szerep|ő kizárólagos fe|e|őssége, hogy o|yan telefax-e|érhetőseget vagy e-mai|
címet adjon meg, ame|y a megküĺdendő dokumentumok fogadására 24 őrában a|kalmas.
Ugyancsak a gazdasági szerep|ő fe|e|őssége, hogy a szeruezeti egységén beltjl a kiegészítő
tájékoztatás időben az arca jogosulthoz kerĹi|jön.

HELYsZÍNI BEJÁRÁs És xoľzulTÁcló

Aján|atkérő konzultációt és he|yszíni bejárást je|en e|járásban nem taft.

Az A'ÁN LAToK BENYtiJTÁsA

Az aján|attevőnek a Kbt-ben, az aján|ati fe|hÍvásban, i||etve je|en dokumentációban
meghatározott tafta|mi és formai követelmények maradékta|an figye|embevéte|éve| és az
e|őílt kote|ező okiratot dokumentumot nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen:
me||ékletek) becsato|ásával ke|| ajánlatát benyújtania.

Aján|atkérő az ajánlattétel megkönnyíitése érdekében az iratmintákat és a
szeződésteruezet (vagy szeződéses feltéte|ek) szövegét e-mai|-en kü|di meg a
dokumentációt e|ektronikusan e|érők részére, amennyiben azok a kapcso|attaftási pontok
valame|yikén kérik. Aján|atkérő semmifé|e fe|e|ősséget nem válla| az elektronikus iratok
sérü|ésébő|, megrongá|odásábó| fakadó károkéft. Aján|attevő külon kérésére (p|' e-mailcím
hiányában) az e|ektronikus dokumentumokat CD |emezen is rende|kezésre bocsátja
aján|atkérő. Jelen dokumentáció nem mindenben ismét|i mą az aján|ati felhĺvásban
fog|a|takat ezéft hangs(l|yozzuk, hogy az ajánlattételi dokumentáciő az ajánlati fe|hívással
együtt keze|endő. Az aján|ati fe|hÍvás és a dokumentáció rende|kezéseĺnek esetleges
el|entmondása esetén a fe|hívásban szerep|ők az irányadóak. Aján|attevő köteĺezettségét
képezi _ az aján|ati fe|hÍvás és je|en dokumentáció gondos áttanu|mányozásat követően -
az ezekben fog|a|t valamennyi e|őír.ás, formai követe|mény, kikötés, a beszezés tárgyára
vonatkozó specifikáció betaftása, va|amint a kiegészítő (éftelmező) tájékoztatás-kérésre
adott aján|atkérői válaszok figye|embevéte|e. Aján|attevő köte|es az aján|ati felhívásban, a
dokumentációban és ajánlatkérő álta| - a te|jesítésse| kapcso|atban - szo|gá|tatott minden
információ pontosságá ról meggyő ződni.

Formai e|őír.ások:

2.8.

3.

3.1.

4.

4.1.

4.3.
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4.4.

4.5.

4.6.

. az aján|at eredeti pé|dányát zsinórral, lapozhatóan ossze ke|| fűzni, a csomót
matricáva| az aján|at e|ső vagy hátsó lapjához rogzíteni, a matricát |e ke|| bé|yegezni,
vagY az aján|attevő részérő| erre jogosu|tnak alá kel| írnĺ, úgy hogy a bé|yegző,
i||ető|eg az a|áírás |ega|ább egy része a matricán legyen;

. az aján|at o|da]számozása eggye| kezdődjon és o|da|anként növekedjen. E|egendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tarta|mazó o|dalakat számozni, az üres olda|akat
nem ke||, de |ehet. A cím|apot és hát|apot (ha vannak) nem kell, de |ehet számozni. Az.
aján|atkérő az ettő| kismértékben e|térő számozást (p|. egyes o|dalaknál a lA, lB
o|da|szám) is elfogad, ha a tafta|omjegyzékben az egyes iratok he|ye egyéľte|míÍen
azonosítható és az iratok he|yére egyértelműen |ehet hivatkozni. Az aján|atkérő a
kisméftékben hiányos számozást jogosu|t kiegészíEeni, ha ez az aján|atban va|ó
tájékozódása, i||etve az aján|atra va|ó hivatkozása érdekében sztikséges;. az aján|atnak az e|ején (fedő|apot vagy fe|o|vasó|apot kovetően) tafta|omjegyzéket ke||
taĺta|maznia, mely a|apján az ajánlatban szerep|ő dokumentumok o|da|szám a|apján
megtaĺá|hatóak;

. az aján|atot zárt csomago|ásban, egy eredeti és kettő máso|ati pé|dányban kel| beadni,
az eredeti ajánlaton meg kel|je|o|ni, hogy az az eredeti;. az aján|atokat te|jes terjede|mében e|eKronikus képo|vasó eszköz (scanner)
segítségéve|- e|ektronikus adathordozón is szíveskedjenek benyújtani (CD, DVD);. az aján|atban |évő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a vegén a|á ke|| írnia az
adott gazdá|kodó szeruezetné| erre jogosu|t(ak)nak vagy o|yan szemé|ynek, vagy
szemé|yeknek aki(k) erre a jogosu|t szemé|y(ek)tő| ír.ásos fe|hata|mazást kaptak;. az aján|at minden o|yan olda|át, ame|yen - az aján|at beadása e|őtt - módosítást
hajtottak végre, az adott dokumentumot a|áíro szemé|ynek Vagy szemé|yeknek a
módosíŁásná| is kézjeggye| ke|| e||átni;

o pę aján|atokat zárt, sérü|ésmentes csomago|ásba he|yezve ke|| benyújtani' A
csomago|ásnak biztosítani ke||, hogy az aján|at egyes pé|dányai együtt maradjanat
egyérte|míÍen |átható legyen, hogy a csomag |ezárását kovetően abból semmit ki nem
vettet éslvagY abba semmit be nem tettet és a csomagolás kü|ső fe|ü|etén
megje|ö|hetőek |ęyenek a következő pontban fe|soro|t adatok;

. a zárt csomagon ,, Aján|at _ Jőzsefvárosi Önkormányzat '.Hite| nyújtása a Józsefuárosi
onkormányzat számára váltó áta|akítására,,, va|amint:,,Csak közbeszezési e|járás
során, az aján|attéte|i határidő |ejáńakor bontható fel!,'megje|ö|ést ke|l fe|ttjntetni.

Az aján|at nem taftalmazhat betoldásokat, tör|éseket és átír.ásokat, az aján|attevő á|ta|
elkövetett hibák szĹikséges korrekcióinak kivéte|éve|, amely esetben ezen korrekciókat az
aján|atot aláíro szemé|ynet vagy személyeknek kézjegyükke| ke|| el|átni.

Az aján|atokat írásban és záŕan, a felhÍvas á|tal megje|ölt kapcso|attaftasi pontban
megadott címre közvet|enül vagy postai úton kel| benyújtani az aján|attéte|i határidő
|ejáftaig. A postán, futárral feladott, Vagy szemé|yesen kézbesített ajánlatokat az
aján|atkérő csak akkor tekinti határidőn be|ül benyújtottnat ha annak kézhezvéte|ére az
ajánlattéte|i határidő |ejáŕaĺg sor kerü|. Az aján|at, i||etve az azza| kapcso|atos postai
kü|demények e|vesztésébő| eredő kockázat az ajánlattevőt terhe|i'

Az aján|atok benyújtásának he|ye és határideje:

ESZ-KER Kft.
1026 Budapest Pasaľéti út83. BBTirodaház

Telefon: +36 (30) 698-2166
Fax: ł36 (1) 789.6943

KapcsolattaÉó: Zelenay Kľisztina irodavezető
E-mail : titkaľsag@eszker'eu

határidejel 2013.'11.1.111;'11'.l. 1o:o0 óra
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4.7. Szemé|yes |eadás esetén kérjüt hogy aján|ataikat |ehetőség szerint munkanapokon 9-15
óra között adják le, az aján|attéte|i határidő lejáftanak napján 9-10 óráig.

4.8. Az aján|atokat aján|atkérő érkezteti, és biztosítja, hogy az aján|atok tafta|ma a fe|bontás
időpontjáig senki számára se vá|hasson hozzáférhetővé.

4.9. Ha je|en dokumentáció aján|ott igazolás- és nyi|atkozatminta alka|mazását íąa e|ő, ez
esetben a 4. kötetben ta|á|ható vonatkozó iratmintát kérjük fe|haszná|ni és megfele|ően
kitöĺtve az aján|athoz mel|éke|ni.
Az aján|ott igazo|ás- és nyilatkozatminta he|yett, annak tarüa|mi|ag mindenben megfe|e|ő
más okirat is me||éke|hető (p|. referencia nyi|atkozat esetén). Az aján|attevő fele|ősséggel
taĺtozik az aján|atban közö|t adatok és nyi|atkozatot va|amint a becsatolt igazo|ásot
okiratok taftaImának va|odiságáéft.

4.10. ptr. aján|at előkészítéséve|, összeá||ításáva| és benyújtásával, vagy az aján|athoz szüksĄ7es
információk megszezésével kapcsolatos mulasztás kovetkezményei aján|attevőt terhe|ik.
Az aján|at e|készítéséve|, benyújtásával és egyébként a közbeszerzési e|járásban va|ó
résałéte||e| kapcso|atban fe|merü|ő kö|tségeket az aján|attevők maguk viselik és ezek
részben vagy egészben töfténő megtérítésére az aján|atkérő nem kötelezhető. Minden
o|yan adat, informáciő beszerzése, ame|y aján|atuk elkészíteséhez és a szeződéses
köte|ezettségek e|vá||a|ásához szükégeset saját kö|tségrikre és saját fe|e|ősségükre az
Ajá n |attevők feladata.

4.11. Aján|atkérő az aján|at benyújtását követően nem veszi figye|embe aján|attevőnek - a
pontos információk hiányára hivatkozó - ajánlat modosítására vonatkozó kérelmét. Az
aján|athoz szÜkéges pontos és egyéŕe|mű információk beszezését szo|gá|ja a jelen
dokumentációban rész|etezett tájékoztatás-kérés |ehetősége. Aján|attevőnek a
jogszabályi rende|kezések betaftasa me||ett - az aján|ati fe|hívásban, a dokumentációban
és az ajánlattevők kérdéseire adott vá|aszokban meghatározottaknak megfe|e|ően ke|| az
ajá n latot elkészítenie.

4.12. ptr. ajánlatban közö|t információk kizáró|ag ezen kozbeszezési eljárás eredményének
megá | |a pítasa keretében kerü | nek felhaszná |ásra.

5.

5.1.

5.2.

nÉszn"lÁľ LATTÉTE t.' I LtEwE rö g gvÁ Lľo zATÚ A'ÁN LATTÉľe l u ľl erós Éc e

Aján|atkérő a részajánlattéte| |ehetőségét az e|járás során nem bĺztosÍtja.

Az aján|attevők je|en e|járásban tobbváltozatú (a|ternatív) ajánlatot nem tehetnet az i|yen
aján|atokat aján|atkérő éruényte|ennek nyi|vánítja, tekintette| arra, hogy nem
összehason|Íthatóak a többi ajánlatta|.

xĺiztis n,rÁľuľľÉrel

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös aján|attevők köte|esek maguk
közül egy' a közbeszezési e|járásban a közös aján|attevők nevében e|járni jogosu|t
képviselőt megje|ö|n i.

Kozos aján|atot tevő nyeftesek á|ta| |étrehozandő gazdaságĺ társaság, ĺ||etve jogi szemé|y
létrehozását aján|atkérő nem teszi |ehetővé.

A közös aján|attevők csopotjának képviseletében tett minden nyi|atkozatnak egyérte|műen
tafta|maznia kell a közos ajánlattevők megje|ö|ését.

6.

6.1.

6.2.

6.3.
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6.4. Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az aján|attevők értesítését írja e|ő, va|amint a kiegészítő
tájékoztatás megadása [Kbt.45. $], a hiánypót|ás [Kbt. 67.s], a fe|vĺlágosítás [Kbt.67.s]
és indoko|ás [Kbt. 69-70' 5] kérése esetében az aján|atkérő a közös aján|attevőknek szóló
éftesítését, tájékoztatását, i||ewe felhĺvasát a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosu|t
képvise|őnek kÜ|di meg.

A kozos ajánlattevők a szerződés te|jesítéséért az aján|atkérő fe|é egyetemlegesen felelnek.

M egy közös aján|atot benyújtó gazdaságĺ szerep|ő(k) szemé|yében az aján|attételi
határidő |ejáľta után vá|tozás nem kovetkezhet be.

Ha egy gazdasági szerep|ő a közbeszezés értékének huszonöt száza|ékát megha|adó
méftékben fog közvet|enü| részt venni a szerzffiés - részaján|at-tételĺ lehetőség biztosítása
esetén egy részre vonatkozó szerződés - te|jesítésében, akkor nem |ehet alválla|kozónak
minősÍteni, hanem az aján|atban és a szerződés teljesÍtése során közös ajánlattevőként
ke||, hogy szerepe|jen. Egy gazdasági szereplőnek a szerzffiés teljesíEésében va|ó
részvéte|e arányát azhatározzä ffi€9, hogy mi|yen arányban részesü| a beszezés tárgyának
általános forgalmi adó né|kü| számÍtott el|enéftékéből.

Amennyiben több gazdasági szerep|ő kozösen tesz aján|atot a közbeszerzési eljárásban,
akkor az aján|athoz csatolniuk keĺĺ az erre vonatkozó megá||apodást.
A kozos aján|attevők megá||apodásának taftaImaznia ke||:

- a je|en kozbeszezési e|járásban kozös aján|attevők nevében eĺjárni (továbba
ka pcso|atta ftasra ) jogosu |t képvise|ő szeruezet meg nevezését;. a szerződés te|jesítésééľt egyetemleges fe|e|ősségvá||a|ást minden tag részérő|;

- ajánlatban vá||a|t köte|ezettségek és a munka megosztásának ĺsmeftetését a tagok és a
vezető kozött;

- a szám|ázás rendjét.

Üzuľr TIToK vÉDELME

Az ajánlattevő az aján|aľában, va|amint a 69-7o. $ szerinti indoko|ásban e|kÜlönített módon
e|he|yezett, üz|eti titkot [Ptk. 81. s (2) bekezdése] tarta|mazó iratok nyi|vánosságra
hozata|át megti|thatja. Az üzleti titkot taĺta|mazó iratokat úgy ke|l e|készíĽeni, hogy azok ne
tafta|mazzák az alábbiakat:
- az ajánlattevő nem ti|thatja meg nevénet címének (székhe|yének, lakóhe|yének),

valamint o|yan ténynet ĺnformációnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban
együtt: adat) a nyi|vánosságra hozata|át amely éftéke|ési szempont alapján éftéke|ésre
kerü|, de az ezek a|apjául szo|gá|ó - a (3) bekezdés hatá|ya alá nem tartozó -

részinformációt a|apadatok (így kü|önösen az árazott koltségvetés) nyilvánosságra
hozata lát megti|thatja;

- nem kor|átozható Vagy nem ti|tható meg üz|eti titokra hivatkozássa| olyan adat
nyi|vánosságra hozata|a, ame|y a közérdekű adatok nyi|vánosságára és a kozérdekbő|
nyilvános adatra vonatkozo, kü|ön töľvényben meghatározott adatszo|gáltatási és
tajékoztatási köte|ezettség a|á esik. A közbeszeĺzési eljárás a|apján megkötött szerződés
enged ménye zést kizár ő rende| kezése nem m i nősü | rizleti titokna k.

Aján|atkérő nem vá||a| fe|e|ősséget az Üz|eti titoknak taftott információt iratok harmadik
szemé|yek (kü|önösen más ajánlattevőt gazdasági szerep|ők) á|ta|i megismeréséért,
amennyiben aján|attevő az üz|eti titkot [Ptk. 81. $ (2) bekezdése] tafta|mazó iratokat
aján|atában nem elkü|öníEett módon, Vagy úgy he|yezi el, hogy azok tafta|maznak a
fentiekben megjelölt információkat is.

n:Áľnľr xöľöľľsÉc

6.5.

6.6.

6.7.

7.2.

7.

7.1.

8.
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Az aján|ati kotottség időtaftama: 30 nap (az ajánlattételi határidő ĺejártĺítólszámítua),

9. Az A'ÁNLAToK FELBoNTÁSA

9.1. Az aján|atokat tańa|mazó iratok felbontásának he|ye:

Ész.xrn xľt'
Lo26 Budapest Pasaľéti út 83. BBT irodaház

fszt. tárgyaló

9.2. Az aján|atok fe|bontásánál csak az ajánlatkérő, az aján|attevőt va|amint az á|ta|uk
meghívott szemé|yet továbbá - a közbeszezéshez támogatásban részesülő aján|atkérő
esetében - a kü|ön jogszabá|yban meghatározott szeruek képvise|ői, va|amint személyek
lehetnek jeĺen.

9.3. Az aján|atok fe|bontásakor ismeftetni ke|| az aján|attevők nevét, címét (székhe|yét,
lakóhelyét), va|amint azokat a főbb, számszerĹĺsíthető adatokat, ame|yek az értéke|ési
szempont (részszempontok) alapján éľtéke|ésre kerü|nek.

9.4. Az aján|atkérő az aján|atok bontásának megkezdésekor, az aján|atok fe|bontása e|őtt
kozvet|enü| ismeftetĺ a szerződés te|jesÍtéséhez rende|kezésre á||ó anyagi fedezet osszegét.

9.5. Ha az aján|atok bontásán egy - ott je|en lévő - személy kéri, az ajánlat ismeftetését
követően azonna| |ehetővé ke|| tennĺ, hogy betekinthessen a fe|olvasólapba.

9.6. A határidő után beérkezett aján|at csomago|ása az aján|attevő személyének megá||apÍtása
cé|jábó| bontható fe|, ame|yrő| kü|ön jegyzőkönyvet ke|| felvenni.

10. Az A'ÁNuToK ELBÍRÁLASA

10.1. AZ. aján|atok e|bír.álása során az aján|atkérőnek meg ke|| vizsgá|nia, hogy az aján|atok
megfelelnek-e az aján|ati felhívásban' a dokumentációban, va|amint a jogszabá|yokban
meg hatá rozott fe|tételeknek.

!0.2. Az aján|atkérő köte|es megá||apítani, hogy me|y ajánlatok éruényte|enet és hogy Van-e
olyan aján|attevő, akit az eljárásból ki ke|| zárni. Az ajánlatok téte|es áWizsgá|ása során
megá||apításra kerülnek az aján|atok esetleges éruényte|enítésére vagY az ajánlattevő
kizárására okot adó korü|mények.

t0.3. pE' éruényes ajánlatokat az aján|ati fe|hívásban meghatározott értékelési szempont alapján,
valamint a Kbt. 71-73. $-okban, az aján|ati fe|hívásban, továbbá a jelen dokumentációban
fog|a|takra tekintette| ke|| értéke|ni.

10.4. pE, aján|atkérő az ajánlatokat a |ehető |egrovidebb időn be|ül köteles e|bírálni, az e|bír.á|ást
o|yan időtartam a|att kel| e|végeznie, hogy az aján|attevőknek az eljárást |ezárő döntésrő|
való éftesítésére az ajánlati kötöttség fennállása a|att sor kertiljön.

t0.5. pe. aján|atkérő indokolt esetben az aján|ati kötottség |ejáftának időpontját mege|őzően
fe|kérheti az aján|attevőket ajánlataiknak meghatarozott időpontig toĺténő további
fenntaftására, az ajánlati kötöttség kĺterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati
kötottség |ejártanak eredeti időpontjátó| számított 60 napot. Amennyiben az
ajánlattevő az aján|atkéľő által megadott határidőben nem nyilatkozit úgy kell
tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelii|t időpontig fenntaÉja'
Amennyiben va|amelyik aján|attevő ajánlatát nem taĺtja fenn, az aján|ati kötottseg
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|ejártanak eredeti időpontját követően az e|járás további részében az éftéke|és során
ajánlatát figyelmen kívü| ke|| hagyni.

10.6. Az ajánlatkérő koteles az összes aján|attevő számára azonos fe|téte|ekkeĺ biztosítani a
hiánypót|ás |ehetősegét, va|amint az aján|atokban ta|áĺható, nem egyérte|mű k.lje|entéset
nyi|atkozatot igazolások taftaImának tisztázása érdekében az aján|attevőktől felvilágosítást
kérni. A hiánypót|ás és felvi|ágosítás kérésre vonatkozó szabá|yokat a Kbt. 67. $-a
tartalmazza.

10.7. Mindaddig, am(g bárme|y aján|attevő számára hiánypótlásra Vagy fe|vi|ágosítás nyújtására
hataridő van fo|yamatban, az ajánlattevő póto|hat olyan hiányokat, ame|yekre nézve az
aján|atkérő nem hí'vta fe| hiánypótlásra.

10.8. Az aján|atkérő az éĺtékelés szempontjából lényeges aján|ati elemek taľta|mát mega|apozó
adatokat va|amint indokolást köte|es ír.ásban kérni és errő| a kérésrő| a többi aján|attevőt
egyidejű|eg, írásban éftesíteni, ha az aján|at a megkötni teruezett szerződés tárgyára
figyelemme| arányta|anu| a|acsony árat tarta|maz bármely o|yan, az e|lenszo|gá|tatásra
vonatkozó összeg tekintetében, ame|y öná||óan éľtéke|ésre kerü|.
Aa ár aránytalanu| a|acsony voltának megíté|ésekor az aján|atkérő korábbi tapaszta|ataira, a
közbeszeęést mege|őzően végzett piaďelmérés eredményére Vagy a közbeszezést
mege|őzően a szüksĄ;es anyagi fedezet meghatározásához felhaszná|t egyéb adatokra ke||

figye|emme| |enni. Köte|es az aján|atkérő a fentieket a|ka|mazni különosen akkor, ha az
ajánlatban fog|alt ellenszo|gá|tatás tobb mint húsz százalékkaI e|tér az aján|atkérő
rende|kezésére á||ó - az ellenszo|gá|tatás öná||óan éftéke|ésre kerü|ő va|amely eleme
esetén az adott e|emre eső - anyagi fedezet összegétől.
Az irreá|is aján|ati e|em (e||enszo|9á|tatás) miatti indoko|ás kérés szabá|yait a Kbt. 69. 9-a
taftaĺmazza.
Amennyiben az ajánlatiár mega|apozottságáró| szó|ó döntés meghozata|áhozaz szükéges,
az aján|atkérő osszehason|Ítás céljábó| a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott
aján|ati e|emeket mega|apozó adatokat.

10.9. Ha az aján|atnak az éftékelési részszempontok szerinti valame|yik taĺta|mi e|eme
|ehetet|ennek vagy túlzotŁan magas Vagy alacsony mértékűnet i||eWe kirí'voan
arányta|annak éftéke|t kotelezettségvá||a|ást tafta|maz, az ajánlatkérő az érintett aján|ati
elemekre vonatkozó adatokat, va|amint ĺndoko|ást köte|es írásban kérni. Az aján|atkérőnek
errő| a kérésrő| a tobbi aján|attevőt egyidejűleg, írásban éftesítenie ke||.

Az aján|atkérő az indokolás és a rendelkezésére á||ó iratok a|apján köteles mqgyőződni az
aján|atĺ elemek mega|apozottságáró|, te|jesíthetősegérő|, ennek során az aján|attevőtől
írásban tájékoztatást kérhet a vitatott aján|ati e|emekre vonatkozóan.
pe. aján|atkérő köte|es éruényte|ennek nyi|vání|ani az ajánlatot, ha nem taĺtja
elfogadhatónak és a gazdasági ésszeríĺségge| osszeegyeztethetőnek az indoko|ást.

11. nz ÉnvÉľYEs A'ÁNLATor ÉnĺÉxrÉse

ÍJ. pZ, aján|atok éńékelésĺ szempontja a |ega|acsonyabb osszegű e||enszo|gá|tatás. Az aján|ati
árat a havi szám|avezetési dfi HUF-ban töfténő megadásával ke|| megadni.

L2. EREDM É NYH I RDETÉą összEc EzÉs Az łrÁľ uľoK E LBÍRÁńsÁnól

t2.1. ptr. ajánlatkérő kote|es az aján|attevőt ír.ásban tájékoztatni az e|járás eredményérő|, az
eljárás eredménytelensĄ7érő|, az aján|attevő }<zárásárő|, a szerzffiés te|jesítésére va|ó
aIkaImatlanságának megá||apításáról, aján|atának egyéb okbó| tortént érvényte|enné
nyi|vánításáró|, valamint ezek rész|etes indokáró|, az errő| hozott döntést követően a |ehető
|eghamarabb, de |egkésőbb három munkanapon be|ü|'
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12.2. 
^z 

aján|atkérő az aján|atok e|bír.á|ásának befejezésekor kü|ön jogszabá|yban meghatározott
minták szerint írrásbe|i osszegezést köte|es készíteni az aján|atokró|. Az aján|atkérő az
aján|atok e|bí.á|ásának befejezésekor a fenti tájékoztatást az ír.ásbeli összegezésnek
minden aján|attevő részére egyidejű|eg, te|efaxon Vagy elektronikus úton torténő
meg kü |désével te|jesíti.

12.3. Az. aján|atkérő az aján|atok elbírá|ásáró| készített írrásbe|i összegezést az aján|attevők
részére történő megkti|désétő| számított huszadik napig egy aIka|ommaI jogosu|t
módosítani, szükség esetén az éruényte|enségrő| szó|ó tájékoztatást visszavonni, továbbá a
már megkötött szeződéstő| e|á||ni, i||eWe amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az
eredeti á||apot nem á||ítható helyre, a szerződést azonna|i hatá||ya| felmondani, ha az
eredmény megküldését követően ész|e|i, hogy az eredmény (eredményte|enség)
töruényséftő volt és a módosĺtás a töruényséftést oĺvosolja. Az aján|atkérő a módosított
írásbeli összegezést kote|es faxon vagy e|eKronikus úton ha|adékta|anu|, egyidejűleg az
összes aján|attevőnek megkü|deni.

13. ELőZETEs VITARENDEZÉĺ

13.1. A Kbt. 79. $ (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kére|met az a|ábbi címre ke||

benyújtani:

Ész.ren rn.
1026 Budapest' Pasaréti út 83. BBT irodaház

Telefon: +36 306982L66
Fax: +36 Ĺ7896943

Kapcso|attaftó: Zelenay Kľisztina irodavezető
E-ma i ! r titkarsag@eszker.eu

13.2. A kére|mezőnek az aján|atkérőhöz benyújtott kérelmében (a továbbiakban: e|őzetes
vitarendezési kére|em) meg ke|| je|ö|nĺe az írásbe|i összegezés vagy egyéb dokumentum,
vagy e|járásĺ cselekmény jogséľtőnek taftott e|emét, továbbá a kére|mező javaslatát,
észrevéte|ét, va|amint az á||áspontját a|átámasztó adatokat, tényeket továbbá az azt,
a|átámasztó dokumentumokra - ha vannak i|yenek - hivatkoznia ke||' ptr. e|őzetes
vitarendezésĺ eljárás szabá|yait a Kbt. 79.9-a taŕa|mazza.

Íl.3. Amennyiben va|ame|y aján|attevő a rende|kezésére ál|ó határidőben e|őzetes vitarendezési
kére|met nyújtott be az aján|atok bontását követően történt e|járási cse|ekménnye|,
keletkezett dokumentumma| kapcsolatban, az ajánlatkérő a kére|em benyrijtásátó| a
vá|aszának megkü|dése napját követő tíz napos időtartam |ejártaig akkor sem kötheti meg
a szerződést ha ďdig az időpontig a szerződéskötési moratórium egyébként |ejárna.

L4. A szERzőoÉs MrcxöľÉsr És TEUEsÍTÉsE

14.1. Eredményes közbeszezési eljárás alapján a szeződést a nyeftes szeľvezette| (személ|ye|) -
közos aján|attéte| esetén a nyeftes szeruezetekke| (személyekke|) - kell írásban megkötni a
közbeszezési eljárásban kozolt veg|eges feltéte|et szeződésteľvezet és ajánlat
ta rta I má nak megfele|ően.

!4.2. 
^ 

szezó1désnek tafta|maznĺa ke|| - az e|járás során alka|mazott értéke|ési szempontra
tekintette| - a nyeĺtes ajánlat azon e|emeit, ame|yek értéke|ésre kerÜ|tek.

L4.3. p.u' aján|atok e|bír.á|ásáró| szó|ó írrásbe|i összegezésnek az aján|attevők részére töftént
megkü|dése napjától a nyeftes aján|attevő és a második |egkedvezőbb aján|atot (ha
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aján|atkérő hirdetett második he|yezettet) tett aján|attevő aján|ati kötottsége további
harminc nappal meghosszabbodik.

14.4. pc ajánlatkérő kote|es szeződéses fe|téte|ként e|őírni, hogy:
. a nyertes ajánlattevő nem fizet, i||etve számol el a szerzffiés te|jesítéséve|

osszefüggésben o|yan koltségeket, me|yek az 56. $ (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltéte|eknek nem megfelelő társaság tekintetében merÍi|nek fe|, és me|yek a nyertes
ajá n |attevő adóköte|es jövedel mének csökkentésére a l ka I ma sa k;. a szerződés te|jesítésének te|jes időtaftama a|att tulajdonosi szerkezetét az
aján|atkérő számára megismerhetővé teszi és az a|ábbiakban részletezett ügyletekről
az aján|atkérőt ha|adékta|anu| éftesíti.

L4.5. Az aján|atkérőként szeződő fé| jogosu|t és egyben köte|es a szerződést fe|mondani - ha
szükséges olyan határidőve|, ame|y |ehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett fe|adata
e||átasáró| gondoskodni tudjon - ha:
. a nyeftes aján|attevőben közvetetten Vagy közvet|enti| f1o/o-ot meghaladó tu|ajdoni

részesedést szerez valame|y o|yan jogĺ szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem
rendelkező gazdasági társaság, ame|y nem fe|e| meg az 56. 5 (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott feltéte|eknek.

. a nyeftes aján|attevő közvetetten vagy köałetlenü| 25olo-ot megha|adó tulajdoni
részesedést szerez va|amely o|yan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem
rende|kező gazdaságĺ tárcaságban, amely nem fe|e| meg az 56. 5 (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott fe|téte|eknek.

Je|en pontban em|ített fe|mondás esetén a nyeftes aján|attevő a szezffiés megszűnése
előtt má r teljes Ített szo|gá ltatás szerzffiésszerű pénzbe| i e| |enértékére jogosu lt.

14.6. 
^ 

külföldi adói||etőségíĺ nyeftes aján|attevő kote|es a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csato|ni, hogy az i||etősége szerinti adóhatóságtó| a magyar adóhatóság
kozvet|enÜ| beszerezhet a nyeńes aján|attevőre vonatkozó adatokat az országok közötti
jogsegé|y igénybevéte|e nélkü|.

t4.7. 
^ 

közbeszezési szeződést a közbeszezési e|járás alapján nyeftes ajánlattevőként
szerzffiő fé|net i||eWe kozösen ajánlatot tevőknek ke|| te|jesítenie.

14.8. Az. aján|attevőként szeződő fél teljesítésében köteles kozreműkodni az o|yan a|válla|kozó
és szakember, ame|y a kozbeszerzési e$árásban részt vett az aján|attevő a|kalmasságának
igazo|ásában. Az aján|attevő köte|es az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden o|yan -
akár a korábban megje|ölt alvá||alkozó he|yett igénybe venni kÍvánt - a|vál|a|kozó bevonását
bejelenteni, ame|yet az aján|atában nem nevezett meg és a beje|entésse| együtt
nyi|atkoznia kel| arró| is, hogy az á|tala igénybe vennĺ kí'vánt a|vá||a|kozó nem á|| a kizárő
okok hatálya alatt.
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Figyelemfelhívás!

Ajánlatkérő tájékoztatia ajánlattevőt, hogy aján|atához köteles csatolni jelen
közbeszezési eljárás tá rgyá ra vonatkozó szerződésteruezetet kitö|tve.

HITETSZERZODES
tervezet

mely |étrejott egyrészrő| a (székhely:

adószám:képviseIi

.......) mint Adós (továbbiakban Adós),

másrészrő| a(z)
Cégjegyzékzám: képviseli:

;;iüi;ilkk;|; 
.........), mint Hitelező kozött az a|u|írt helyen és időben az alábbi

I. ETOZMENYEK

Adós, mint aján|atkérő,,Hite| nyújtása a Józsefuárosi onkormányzat számára Vá|tó áta|akítására,,
tárgyban a Kbt. II. fejezete szerinti nyílt kozbeszerzési eljárást fo|ytatott |e je|en szerz&és
megkotése cé|jából. A kozbeszezési eljárás eredményes befejezését követően Adós Hite|ezőve|,

mint a közbeszerzési e|járás nyeftesével koti meg je|en szeződést.

II. A SZERZODES TARGYA

1.) Fe|ek egyezően rogzítit hogy Adós 2006-ban vá|tót bocsájtott ki 24.t27.606 cHF
értékben különböző |ejárati időpontokka|, krilönboző névértékű váltókban. 2008-ban az
önkormányzat fizetést te|jesített a vá|tó felhaszná|ásáva|. A vá|tójogviszony je|en

időpi||anatban is fenná|| a kibocsátott vá|tók egy részére.
2.) Fe|ek egyezően rogzÍtik, hogy a Magyarország 2013-as kö|tsegvetésérő| szó|ó 2012. évi

ccIV. tV. 72.$ a|apján a Magyar Á||am az Adós adósságá||ományát részben átvá||a|ja.

3.) Adós rogzíti, hogy a részbeni átvál|alás hatálya a|á tartozik a fenti vá|tójogviszonybol
származő adósság is.
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4.) Felek rögzítik továbbá, hogy az átvá||a|ás fe|téte|eként a fenti jogszabá|y 72.5 (5) bek-e
a*, a köte|ezettséget roja az Adósra, hogy a váltójogviszonyt (az abbó| származó
adósságot) a|akítsa át működési vagy fejlesztési célú hiteljogviszonnyá. Ennek határideje
a téte|es adósságátvál|a|ást mega|apozó megá||apodás aláír.ását mege|őző 15 naptári nap.

5.) Felek a fentiek a|apján megá||apodnak abban, hogy a Hite|ező Ĺ5.832.242 cHF
összegíi annuitásos, fejlesztési célú hitelt nyújt Adós számára je|en szeĺződés, a
vonatkozó jogszabá|yok a|apján. Hite|nyújtás alatt a fe|ek a Hpt. 2. számú me||ék|et 10.

pontjában fogla|takat éÍtik. A szerződés tárgya továbbá hitel nyújtásához szükséges
hite|szám|a megnyitása és vezetése.

6') Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a hitel fo|yósítasánat e|számo|ásának és
visszafizetésének pénzneme: CHF

7.) Fe|ek rögzítit hogy a hite| összegét Adós kizárő|ag a jelen szerzffiés IIl1. pontjában

meg hatá rozott vá |tójogviszony meg szű ntetésére haszná l hatja fe|.

8.) Fe|ek rĘzítik és Hitelező kifejezetten tudomásu| veszi, hogy a hite|t a kiváltandó vá|tóban

fog|a|t fe|tételekkel |ehet nyújtani, attó| e|térni nem |ehet. Fe|ek ezálta| megá||apodnak

abban, hogy amennyiben je|en szeződés, vagy a Hite|ező bárme|y, a jelen szeződésre
egyébként irányadó Üz|etszabá|yzata, vagy egyéb, a jelen szerződésre kiható egyo|da|úan

megá||apÍiott rendelkezése az érintett váltóra vonatkozó konkrét előír.ásokka| el|entétes
|enne, akkor azon szabá|yok nem alka|mazhatóak je|en hite|jogviszonyra, hanem a vá|tóra

vonatkozó szabá|yokat ke|l aIka|mazni.

III. A HITELosszEG, TovÁBBÁ A HITELSáMLA vEzETÉsÉľex oÍrł vrsszAFIzETÉsE
És rsroÉrEssÉGEK

9. ) A hite|osszeg visszafi zetésére az a|ábbi szabá |yok a I ka I maza ndóak.
10.) Adós a hite| esedékes tőke-, és kamattör|esztését köte|es egyen|ő rész|etekben

évente (mÍnden év március 01. napján) te|jesíteni.

11.) Az éves tor|esztő rész|etek méftéke azonos, csak az egyes tör|esztő rész|etek

tőke- és kamat aránya eltérő.
t2.) A hite| fix összegű kamatta| terhe|t, így az a hite|jogviszony vegéig nem

modosítható
13.) Az adóst terhe|ő tör|esztési köte|ezettséget az a|ábbiak szerint kel| Adósnak

te|jesíteni:

Tor|esztés időpontja

2014. 03.01.

2015. 03.01.

2016. 03.01.

2017. 03.01.

2018. 03.01.

2019. 03.01.

2020. 03.01.

Tőketorlesztés

T.f48.44T CHF

1.238.337 CHF

L.227.73L CHF

7.215.725 CHF

1.200.581 CHF

1.180.041 CHF

I.t57.9Ą4 CHF

Kamat törlesztés

6.66s CHF

16.769 CHF

f7.375 CHF

39.381 CHF

54.525 CHF

75.065 CHF

97.76f CHF
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2021. 03.01.

2022. O3.Ot.

2023. 03.01.

20f4.03.0r.

2025.03.01.

2026. 03.01.

2027.03.0L.

16.)

t.r3?..702cHF

1.106.108 CHF

1.079.657 CHF

1.052.824 CHF

1.022.477 CHF

998.403 CHF

97T.271CHF

72f.404 CHF

148.998 CHF

T75.449 CHF

202.282CHF

23f.6f9 CHF

256.703 CHF

283.835 CHF

I4.) Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a hite|fo|yósÍiássa| összefüggésben semmifé|e
ún. egyszeri kö|tség (p|. hite|bírrá|ati df, egyszeri fo|yósítási kö|tség, kozjqyzői df, stb.)
nem számo|ható fe|.

15.) Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a szerződés te|jesítése fo|yamán Adós a hitel
(tőke) összegén kívri| csak a fenti fix összegű kamatokat köte|es megfizetni, Hite|ező

ezen kívü| semmi|yen más kö|tséget, dffat, jutalékot egyéb, az Adóst terhe|ő téte|t nem

számo|hat fe|, kivéve a hite|számla vezetés dlját.
Adós e|ő|eget semmifé|e jogcímen nem fizet.

17.) Adós tőke és kamatfizetésre e|őször 2oI4. március 01. napján köte|es.

18.) Adós a tőke és kamat összegét a Kbt. 130. 5 (3) bekezdése szerint átutalással az
esedékességi időpontokban te|jesĺti a je|en szeaődésben fog|a|t fe|tételekke|.

19.) Adós a hite|szám|a vezetésének dĺát havonta fizeti meg Hite|ező számára 30
napos fizetési határidőve| a Kbt. 130.5 (3) bekezdése a|apján.

20.) Adós a kifizetések során az Adőzás rendjérő| szó|ó toruény 36/A. $-ában
fog|a|takat teljes körben a|kaImazza.

21,) Fe|ek kifejezetten megállapodnak abban, hogy Adós az á|ta|a meghatározott
bárme|y időpontban jogosult az e|őtörlesztésre (akár te|jes összegben, akár részben).
Ebben az esetben a fentiekben rögzített kamatösszegek - je|en szeződés módosítása
nélkül - automatikusan az e|őtörlesztésnek megfele|ően módosuInak.

2z.) Késede|mes te|jesítés esetén - amennyiben jelen szerződés vagy vonatkozó okirat
magasabb kamatmértéket nem határoz meg - az Adós köte|es a késede|em időtaftamáva|
arányos és a Ptk-ban meghatározott (301/A.$) méľtékű késede|mi kamatot megfizetni'

Iv. A szERzőDÉs IDőTARTAMĄ ANNAK MEcsziiľÉsr, FELELőssÉcr szłgÁLYol&
szEPJzőDÉsI BIzTosÍrÉ ro r

23.) Felek rĘzítit hogy a hite| futamideje 15 év (f013-f027), azza|, hogy a

hitelszám|avezetés dfián felü| fizetési kötelezettség az Adóst e|őször csak 2014. évben
terheli.

f4.) A je|en hite|szezô1dés a fentiek figye|embevéte|éve| a mindkét fé| szerződésszerű
te|jesítesét kovetően szűnik meg.

25.) Fe|ek rĘzítit hogy a hite|összeg rende|kezésre bocsátásának (folyósításának)
határideje a szerzffiéskotéstő| számított 2 munkanaP, de |egkésőbb 2013. június 12.
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napja. Fe|ek kifejezetten megál|apodnak abban, hogy a fenti határidő a|att azt ke|| éfteni,
hogy a te|jes hĺtelosszeg a fenti napig az Adós szám|áján
rendelkezésre á||jon ú9y, hogy a te|jes hĺte|összegge| Adós - je|en szeződésben fog|alt
célbo|- minden további fe|téte| né|kü| rende|kezni tudjon.

26.) Feĺek megá||apodnak abban, hogy Hite|ező kote|es a fentiek elmaradásabó|
származő va|amennyi kár megtérítésére, amennyiben a hite|osszeg teljes méÉékben
legkésőbb a fenti napig nem ál| az Adós rende|kezésére, vagy rendc|kczósére á||, de a
Hite|intézet olda|áró| fe|merü|t bárme|y okbol azt részben vagy egészben nem tudja a
je|en szeződésben meghatározott cé|ra fe|haszná|ni. Az eset|eges káftérĺtésné| kárként
ke|l kĹi|önösen figyelembe venni, a*, az Adóst terhelő fizetési kote|ezettségét _ ide értve a
jelen szeződésbő| eredő fizetési köte|ezettségeket is -, me|y abbo| ke|etkezett, hogy a
Magyar Á|bm a tartozást nem vá||a|ta, Vagy csak részben válla|ta át.

27.) Felek rogzítit hogy szerződési biztosÍtékot (szeződést biztosĺtó
me|lékköte|ezettségeket) je|en szeződésben nem alkaImaznak.

28.) Hite|ező je|en szezfuésse| kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájáru| ahhoz,
hogy az Adós a Magyarország 2073. évi központi költségvetésérő| szó|ó 2012. évi CCN.
toruény 72.$ a|apján a tartozásátvá||a|ásra vonatkozó szeződést a Magyar Állam
képviselőjével megkösse. Hite|ező isméte|ten kijelenti, hogy tudomása van a fenti
jogszabá|yhe|y taĺta|máva|, és az E|őzmények c. részben |eíńakkal, így ezen szeződést
ennek ismeretében köti meg' Hite|ező k.ljelenti, hogy Adóssal szemben a bekövetkező
taftozásátvál|a|ás okán a jövőben semmifé|e jogcímen ĺgényt nem éruényesít.

29,) Adós jogosu|t és egyben kote|es a szerződést fe|mondani - ha szÜkséges o|yan
határidőve|, amely lehetővé teszi, hogy a je|en szeződésse| érintett fe|adat e||átásáró|
gondoskodni tudjon - ha

a. a Hite|ezőben közvetetten Vagy közvet|enü| Z1o/o-ot megha|adó tu|ajdonĺ
részesedést szerez vaĺame|y olyan jogi személy vagy jogi szemé|yiségge| nem
rendelkező gazdasági társaság, amely nem fele| meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott fe|téte|eknek.

b. a Hite|ező kozvetetten vagy közvet|enÜ| 25olo-ot megha|adó tu|ajdoni részesedést
szerez va|amely o|yan jogi szemé|y vagy jogi személyiségge| nem rende|kező
gazdasági társaságban, ame|y nem felel meg a Kbt 56. $ (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott fe|tételeknek.

A je|en pont szerinti fe|mondás esetén a Hite|ező a szerz&és męszűnése e|őtt már
te|jesített szo| gá |tatás szerződésszerű pénzbel i e| |enéftékére jogosu |t.

v. EGYÉB MEGÁLtAPoDÁsoK

30.) Hitelező kije|enti, hogy a fe|adat e|látásához szükéges szemé|yi és tárgyi
fe|téte|ekke| rendelkezik.

31.) Felek kije|entit hogy a tevékenysegük során a tudomásukra jutott Ĺiz|eti titkot
(külonösen banKitkot) megőzik. Üz|eti titokként definiá|nak minden o|yan adatot mely
je|en szeződés keretein be|ü| a másik fél|e| kapcso|atban a tudomásukra jut. Az üz|eti és
a banktitok foga|ma alatt a jogszabályban meghatározott foga|ommeghatározást ke||

alkalmazni (Hpt. 49-54.9).
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32.) Adós fe|hata|mazza a Hite|intézetet, hogy je|en jogviszony tafta|márő|, az Adóst az
adott időpontban terhe|ő kötelezettségekrő| a Magyar Á||am, i||. annak képvise|ője felé
adatot szolgáĺtasson.

33.) A titoktaľtasi köte|ezettség megszegésébő| eredő káréft az ezért fe|e|ős fé|

ká ftérítési kotelezettségge| ta rozĺk.
34,) Fe|ek titoktaftasi köte|ezettsége kiterjed a munkavá||a|óikra, va|ame|y po|gárijogi

szerződés a|apján munkavégzésre ĺrányu|ó jogviszonY, va9Y más jogviszony alapján a
fél|e| kapcsolatban lévő egyéb szemé|yekre is. Ezen szemé|yek magataĺtásáért a
titoKartási köte|ezettség viszony|atában az érintett fé|, mint saját magataftasáért fe|e|.

35.) Nem terhe|i a titoktaftasi kote|ezettség a Fe|eket, ha jogszabá|y va|ame|y adatot
nyi|vános adatnak minősít, vagy nyilvánosságra hozata|át e|őíĺ1a, továbbá ha va|ame|y
szeruet jogszabály hata|maz fe| az adat megismerésére.

36.) Fe|ek jognyilatkozataikat kizáró|ag írásban, az átvéte| he|yét és idejét azonosítható
módon igazo|ő módon tehetik meg éruényesen.

37.) Felek képvise|etére fiognyi|atkozat téte|ére) az ott megjelölt eset|eges
kor|átozásokkal az alá bbi személyek jogosultak kizáró|agosan :

- Adós részérő|:

- Név, beosztás: .................

- E|érhetőségei: ..........'.... .......'., i||ető|eg a Adós székhe|ye
- Jognyilatkozat tétel eset|eges kor|átozása, a korlátozás kore: ---
- Hite|ező részérő|:
- Név, beosztás: ..............'.. tigyvezető
- E|érhetőségei: ..........''...
- Jognyi|atkozat téte| eset|eges kor|átozása, a kor|átozás köre: ---

38.) Fe|ek jelen szerződésből eredő jogvitáikat e|sősorban békés úton kívanják
rendezni, ennek sikefte|ensége esetén kikötik az Adós székhelye szerint i|letékes
bíroságok kizáró|agos iIletékességét.

39.) Felek megá||apodnak abban, hogy Hite|ező nem fizet, i||etve számo| el a szeződés
te|jesítéséve| osszeftiggésben olyan költs{7eket, me|yek a Kbt. 56. s (1) bekezdés k)
pontja szerinti fe|téte|eknek nem megfe|e|ő társaság tekintetében merü|nek fe|, és me|yek
a Hitelező adóköte|es jövede|mének csökkentésére a|kaImasak;

40.) Fe|ek megál|apodnak abban, hogy a szerződés te|jesítésének te|jes időtartama
a|att tu|ajdonosi szerkezetét Hite|ező az Adős számára megismerhetővé teszi és a Kbt.
125. s (5) bekezdés szerinti tigy|etekrőĺ Adóst haladékta|anu| éftesíti.

4I.) Fe|ek megá||apodnak abban, hogy amennyiben jelen szeződés bárme|y pontja
kogens jogszabá|yba ütközne, Vä9Y a közbeszezési e|járás kötelező éruényű
dokumentumának tafta|máva| el|entétes |enne, akkor je|en szeződés fentieket séftő
rende|kezése he|yébe _ minden további jogcse|ekmény, így kü|önösen a szerz(ńés
módosítása nélkül - a megséftett köte|ező éruényű jogszabályi rendelkezés vagy
közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerÜl. Fentieket ke|| megfe|e|ően a|ka|mazni, ha
va|ame|y kogens jogszabá|y akként rendelkezit hogy valame|y rendelkezése a szeaődés
része és azt szövegszerűen a szerz&és nem taftalmazza (az adott rende|kezés a
szeęffiés részét képezi).

42.) Je|en szeződés csak a Kbt' 132.$ a|apján modosítható.
43.) A szeĺződés rendelkezéseire ĺrányadóat a Po|gári Torvénykonyvben, a

hite|ĺntézetekrő| és a pénzÜgyi vál|alkozásokró| szó|ó 1996. évi CXil. töruényben, a
pénzforga|omról és a bankhite|rő| szóló jogszabá|yokban fogla|tak.
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44.) Adós k.lje|entĺ, hogy a szerződés aláírását megelőzően az Á|ta|ános Szeződési
Fe|téte|eknek minősÜ|ő iratokat (továbbiakban: Ászí) megismefte, az azokban fog|a|takat

magára néare kifejezetten elfogadja azza|, hogy amennyiben az iłszr bárme|y

rendelkezése e||entétes |enne a közbeszezési e|járás lezárásaként megkötött
szeződésse|, i||. a közbeszezési e|járás iratanyagáva| akkor az ĺłszF, szerz&ésbe Vagy
kozbeszezési eljárás iratanyagának rende|kezésébe Ütköző pontjai he|yett szerz&és
rende|kezései az irányadóak.

45.) Fe|ek megá|lapodnak abban, hogy a Hite|ező nem fizet, i||etve számo| e| a

szerződés teljesítéséve| összefüggésben o|yan kö|tségeket me|yek a Kbt. 56. 5 (1)

bekezdés k) pontja szerinti fe|téte|eknek nem megfe|e|ő társaság tekintetében merti|nek
fel, és me|yek a Hitelező adóköteles jövďelmének csökkentésére a|ka|masak.

46.) Fe|ek megáĺlapodnak abban, hogy a szerz&és teljesítésének teljes időtartama
a|att tu|ajdonosi szerkezetét Hite|ező az Adós számára megismerhetővé teszi és a Kbt.

125.5 (5) bekezdés szerinti ügyletekrő| az Adóst ha|adéKa|anul éftesíti.
47.) Fe|ek megá|lapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bárme|y pontja

kogens jogszabá|yba Ĺitközne, vagY a közbeszezési e|járás köte|ező éľvényű
dokumentumának tartalmáva| e||entétes |enne, akkor jelen szeaődés fentieket séftő
rende|kezése he|yébe - minden további jogcse|ekmény, így kü|önösen a szerződés
módosítása né|kü| - a megséftett köte|ező éruényű jogszabá|yi rendelkezés vagy
közbeszezési dokumentumi rende|kezés kerĹiĺ. Fentieket ke|| megfele|ően alka|mazni, ha

va|ame|y kogens jogszabá|y akként rende|kezit hogy valame|y rendelkezése a szerződés
része, és azt szövegszerűen a szeződés nem tarta|mazza (az adott rendelkezés a
szerz&és részét képezi).

48.) Aszerződés az uto|sónak a|áírró fé| á|ta|i aláír.ásának napján lép hatá|yba.

49.) Je|en szeződés .....'.. megegyező, eredeti pé|dányban készült e|, e|vá|aszthatat|an

részét képezi a közbeszezési e|járás iratanyaga (Adós példányához csato|va). Aszerződés
a mindkét fél a|áírásra és kötelezettségvá||a|ásra jogosu|t vezető tisztségvise|őjének
(Hite|ezőné| cegszeriÍ) aláírása esetén éruényes.

Szerzffiő fe|ek a fenti megbízási szerződést áto|vasás, éfte|mezés és a|apos megfonto|ás után,

mint akaratukka| mindenben megegyezőt he|ybenhagyó|ag írtak a|á, az éruényes a|áírásra

megszabott alakban.

Budapest 2013.

Adós Hitelező

Ellenjegyzem:
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oldaIszám

Tańa|omjegyzék (1. sz. mellék|et)

Fe|olvasó |ap (2.1. és2.2. sz. mel|ék|et)

I. FEJEZET: xrzÁnó oKoKKAL KAPCSoLATBAN ELőÍRT NYIHTKozATolí
IGAzoLÁsoK
Nyi|atkozat a kizárő okok fenn nem á||ására vonatkozóan aján|attevő, alvá||alkozó és
az a|kalmasság igazo|ásában részt vevő más szeruezet vonatkozásában
A Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az aján|attevő
nyi|atkozata arről, hogy olyan társaságnak minősti|-e, melyet nem jegyeznek
szabá|yozott tőzsdén Vagy ame|yet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az
aján|attevőt nem jegyzik szabá|yozott tőzsdén, akkor a pénzmosásró| szó|ó töĺvény
3. s r) pontja szerint definiá|t va|amennyi tény|eges tu|ajdonos nevének és á||andó
lakóhelyéneŔ bemutatását tartaImazó nyi|atkozatot. sztikséges benyújtani;
amennyiben a pénzmosásró| szóló toruény 3. s r) pontja szerinti tényleges
tu|ajdonos nincsen, az ajánlattevő erre vonatkozó nyi|atkozata

Igazo|ások (a 310/2011. (Xil. 23.) Korm. rende|et 2-10. $-ában fog|a|tak szerint)

II. FEJEZET: GAzDAsÁGr És pÉľzticYr ALKALMAssÁccnl
KAPcso LATBAN E tőÍ RT NYI tATKozATo l(' IGAzo ńso K

P/1. Aján|attevő a 3I0|?0LL. (XII. 23.) Korm. rende|et 14. s (1) bekezdés c) pontja
a|apján az e|járást megindíto felhívás fe|adásának napjától visszaszámított három
évre vonatkozó . áfa nélkril számított kł5zbeszerzés tárgyának megfe|e|ő
tevékenysegbő| (hite| fo|yósÍtása) származő - á|talános forga|mi adó né|kül számÍEott
- árbevéte|érő| sző|ő nyi|atkozatot, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött |étre,
i|letve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rende|kezésre
á|lnak.

ilI. FEJEZET: l1Űsznl<l, ILLEWE SZAKMAI ALKALMAssÁccnl
KAPcso LATBAN E LoI RT NYI LATKozATo lú IGAzo LAso K
Mlí-. Ismeftesse a 3L0l201I. (Xil. 23.) Korm. rendelet 15. s (3) bekezdés a)
pontja alapján az eljárást megindító fe|hívás fe|adásától visszafe|é számított 3 évben
(36 hónapban) te|jesÍtett cHF alapú hite|szo|gá|tatási referenciáit a 3I0l20L1. (Xil.
23.) Korm. rendelet 16. 9 (1) bekezdésében meghatározott formában és a 16.$ (2)

bekezdés szerinti tafta|ommal igazo|va. Az igazo|ás, il|etve nyilatkozat tarta|mazza az
a|ábbi adatokat: a te|jesítés ideje, a szeződést kotő másik fét, a szolgá|tatás tárgya,
ez e||enszo|gá|tatás osszege, továbbá nyi|atkozat arró|, hogy a te|jesítés az
e|őír.ásoknak és a szeződésnek megfe|e|ően töĺtént-e.

Iv. FEJEZET: łz ł.IÁľLATI FEtHÍvÁsBAN előÍnľ EGYÉB NYILATKoiIATil}Q
IGAzoLÁsoK

TARTALoM. És ł KBT.49. s (2) BEKEZDÉSE SZERINTI IRATJEGYZÉK
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Ajánĺati nyilatkozat külonosen a Kbt. 60. s (3) és (5) bekezdésére vonatkozóan

Aján|attevői nyi|atkozat alvá|la|kozókra vonatkozóan (Kbt. 40. s (1) bekezdés a) és b)
pont)

Ajánlattevői nyi|atkozat aIka|masság igazolására igénybe vett más szeľvezet
vonatkozásában

Változásbejegyzési (eleKronikus) kérelem és az annak érkezéséről a cégbír.ósag á|ta|
megkü|dött igazolás (csak akkor ke|| csato|ni , ha változásbejegyzés van fo|yamatban)

A|áírási címpéldány/aláírási minta

A cégkivonatban nem szereplő kote|ezettségvá||a|ók esetében a cĄfiegyzésre
jogosu|t szemé|ytő| származő, aján|at a|áír.ására vonatkozó (a meghata|mazott
aláír.ását is tafta|mazó) ír.ásos meghatalmazás te|jes bizonyiltó eĘű magánokiratba
foglalva

Konzorci umi megá | |a podás (közös ajá nlattéte| esetén)

Szeződésteruezet kitöĺtve csato|a ndó

Az aján|at te|jes terjede|mében csato|andó e|ektronikus adathordozón (CD DVD)

v. FEJEZET: Üzlrn TITKoTTARTALMAZo rnnľox (ADoTT ESETBEN) öná||ó
me||ék|etben

vI. FEJEZET: 
^z 

ł'rÁľHľľrvó Álrru BEcsAToLNI xÍvÁľĺ
DOKUM ENTUMOK (ADOTT ESETBEN)
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2.1. számú melléklet

FEtolvAsóup
(öná !ló aján lattétel esetén)

Ajánlattevő:
Név:

Székhely:

Telefon:

2.

3.

Fax:

Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józseńĺáros! önkormányzat számáľa vá|tó
átalakÍtására
Ajánlat:

(cegjegyzésre jogosu |t vagy sza bá |yszerűen

meghatalmazott képvise|ő aláírása)

j hitelszámlavezetési díj (havi Ft)
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2.2. számű mellék|et
FELoLvAsóup

(közös ajánlattétel esetén)
Ajá nlattevői konzorci um
Név:

Székhely:
Telefon:
Fax:

E-mail:

Tagok adatai (név, székhe|y):

2.

J.

Tagok adatai (név, székhely):

Ajánlattétel táľgya: Hite! nyújtása a Józsefuáľosi önkormányzat számára váltó
átalakÍtására
Aján!at:

(cqjąvzésre jogosu|t vagy szabá|yszeríÍen

meghataImazott képvise|ő a|áírása)

-22-



3. számú me|léklet

n:Áľlłn NYILATKoZAT1
kĺiliinösen a Kbt. 60. s (3) és (5) bekezdésére vonatkozóan

A|ulírott mint a(z)
(székhe|y: ) cégjegyzésre jogosu|ýmeghata|mazott
képvise|ője,_azaján|atiffiÉcióba-ňĺó.gbltvahńeńnyiformäiéstafta|mi
követe|mény, utasí|ás, kikötés gondos áttekintése után ezennel kije|entem, hogy:
- az aján|ati fe|hÍvásban és a dokumentációban fog|alt va|amennyi fe|téte|t megismeftrit

megéftetttik és azokat a jeĺen nyi|atkozatta| e|fogadjuk,
- a szeződést - amennyiben, mint nyeftes ajánlattevő kivá|asztásra kerÜ|ünk - készek

vagyunk megkötni és te|jesíteni,

- a kéĺt e||enszol9á|tatás összege: |ásd a ,,Fe|o|vasó|aPŁon,
- e|fogadjut hogy amennyiben o|yan kĺtételt tettünk ajánlatunkban, ami e||entétben van az

aján|ati fe|hívássa| Vagy a dokumentációval vagy azok bármely fe|téte|éve|, akkor az
ajá n |atu n k éľvényte|en,

- amennyiben nyeftesnek nyi|vánítanak bennünket - Vagy az eredményhirdetésen második
he|yezettként az Aján|atkérő által megje|o|ésre kerülünk és a nyeŕes a szeĺződéskötéstő|
visszalép -, akkor a szeződést megkötjtit és szeződést te|jesítjük a dokumentációban, a
szeaődésteruezetben és az ajá n tatun kba n |efektetettek szeri ńt,

- társaságunk a kis- és középvá||alkozásokról, fej|ődésük támogatásáró| szó|ó 2004. évi
}ccfiV. toruény alapján mikro vá||alkozásnak / kisválla|kozásnak l középvá||alkozásnak
minősÜ| / nem taftozik a f004. évi }cCfiV. töruény hatá|ya a|á.3

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy sza bá |yszerűen

meghataImazott képviselő aláírása)

] re4ut anyi|atkozatot a|áĺĺő személye szerint a megfelelő részt a|áhiuni!
, Kérjfü a nyilatkozat tartalmának megfelelő részta|őthtlmil

-23-



megfe|e|ően ezenne| k.lje|entem, hogy a(z)
Ajá n |attevő/Közös Ajá n |attevď

4. számú melléklet

AJÁN LATTEvőI NYI LAT Roz^ŕ
a ktĺzbeszeľzésekľől szóló 2011. évi CVIil. töruény (Kbt.)

40. s (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében

A|u|írott mint a(z)
(székheĺy: ) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott
iépviseló;es - nnyi formáí és tana|ňi rovetblmđny, utasítás,
kikötés gondos áttekintése után _ a Kbt. 40. s (1) bekezdés a) és b) pontban foglaltaknak

mint

az a|ábbĺ - a közbeszerzés részét képező - terÜletekre (te|jesítésre) vonatkozóan kívan
a]vá|la|kozót igénybe venni; továbbá az ezen részek tekintetében a közbeszeaés értékének tíz
száza|ékát megha|adó méftékben igénybe venni kívánt alvál|a|kozókat, va|amint a
kt5zbeszerzésnek azt a száza|ékos arányát, ame|ynek te|jesítésében a megje|ö|t alválla|kozók
közre fognak műkodni a következő táb|ázatban mutatjuk be.

va9y
nem kÍván a szeződés te|jesítéséhez a|vállalkozót igénybe venni.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjęyzésre jogosu |t vagy sza bá|yszerĹíen

meghatalmazott képvise|ő a|áír.ása)

a A nyilatkozatot közös aján|attéte| esetén valamennyi tag vonatkozásában be kell nyújtani!

] re4* a nyilatkozatota|ákő személye szerint a megfelelő résztalláhúzrril

:Kéťiikanyi|atkozattartalmánakmegfelelőrésztalráhilrľjt., Nemleges nyilatkozat esetén atáb|őzatot kédfü ĺiľesen hagyni!
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A|u|írott

5/1. számú me|léklet

łrÁľ HĺľEvőI NYI LATKozArs
az alkalmasság igazolásáľa igénybe vett más szelvezet vonatkozásában

mint a(z)
cégjegyzésre jogosult/meghataĺmazott
formai és taftalmi követe|mény, utasítás,

(székhe|y: )iépviselőjena nyi
kikötés gondos áttekintése után10

- ezenne| megje|o|om az alábbi cĄ;et, mĺnt az aján|attevő által az a|ka|masság igazolására
igénybe vett más szeĺvezetet

ffiffi
kijelentem, hogy társaságunk nem Vesz igénybe az a|ka|masság igazo|ására más
szeruezetet (kapacitást nyújtóĐ.

" t,-l
|:ł

il
uu:t

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen

meghataImazott képviselő a|áírása)

8 A nyilatkozatot köZös aján|attéte|esetén valamennyi tag vonatkozásában be kell nyujtani!
n re4ut a nyilatkozatota|álró személye szerint a megfelelő résztalrź'/ľrúni,

'o Ké4fü anyi|atkozattartalmának megfelelő résn. a|őtht'mrli! Kapacitást nyujtó szervezet igénybevétele esetén a
Kbt. 55. $ (5).(6) bekezdés szerinti nyilatkozatokat, illetve dokumentumokat az aján|athoz csato]ni szĺikséges!
ll Nemleges nyi|atkozatesetén a táb|źnatotkérjiik iiresen hagyni!
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5l2.számú me!!éklet

Kbt. 55. 5 (5) bekezdés szerinti nyilatkozat a rcndelkezésre bocsátott erőfoľrás(ok)

szeződés teljesÍtése a latt töľté nő re nde| kezésre á I lásá ról

Alu|írott ..'', mint a ..........'.. (székhely)
cégjegyzésre jogosu|t képvise|ője nyilatkozom, hogy a ............. .. Aján|atkérő á|tal
,,Hitel nyújtása a Józseńĺárosi önkormányzat számára váttó áta|akításara,'e|nevezésű
közbeszezési e|járásban a(z) aján|attevő nyeftessége
esetén az általam képviselt szeruezet á|ta| aján|attevő rende|kezésére bocsátott erőforrás(ok)
(............... .........) rende|kezésre fognak á||ni a szeződés teljesíEésének időtaftama
alatt.

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy sza bá |yszerűen

meghataImazott képvise|ő aláírása)
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Ke|tezés (he|ység, év, hőnap, nap)

', Kérjuk a nyilatkozat ot a|álľő személye szeľint a megfeleló részt a|áil zni|
.. A nyilatkozattevó személye szerint a megfeleló résza|áhűzandó|

(cégjegyzésre jogosu|t Vagy szabá|yszer en

meghataImazott képvise|ó a láírása)

i::é:tóft{.Il
i;::(ige!1nfi)
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7. számű melléklet

(székhe|y: aján|attevő/a|vá||a|kozól az alka|masság
ĘazoÉsára cegjegyzésre jogosu|t 'képvise|ője 

"'unnuĺ

MEGHATATMAZAS

A|u|írott mint a(z)

E|őttÜnt mint tanúk előtt:

A|áír.ás:

Név:

Lakcím:

15 A nyilatkozaÍtevó szeméýe szerint a megfelelő résza|áhtvandő!

28

meghatalmazom
an.:-;|akcím:,hogya,,Hite|nyújtásaaJózsefuárosiÖnkormányzat
számára váltó áta|akĺtására,, tárgyú nyíĺt közbeszezési e|járás kapcsán készített aján|atunkat
aláí.ásáva| |ássa e|, he|yettem és nevemben e|járua nyi|atkozatot tegyen, jogokat szerezzen és
köte|ezettségeket vá | |a ljon.

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(meg h ata l m aző cég1ąyzésre jogosu |t

képviselőjének a |á ír.ása)

(meg hata lmazott a |á ír.ása)

A|áírás:

Név:

Lakcím:



8.1. számú melléklet

Nvrurxoznr
a kizárő okok vonatkozásába n

A|uĺírott mint a(z)
(székheIy: ) aján|attevő szeľvezet cégjegyzésre jogosu|t
képvise|ője a Józsefuárosi Önkormányzat, mint Aján|atkérő á|ta| '.Hite| nyújtása a Józsefuárosi
Önkormányzat számára vá|tó átalakítására,, tárgyában kiírt közbeszerzési e|járás során az a|ábbi
nyi |atkozatot teszem a kizárő okok vonatkozá sá ba n 

16.

Nem á||nak fenn ve|ünk szemben a közbeszezésekrő| sző|ő fotL. évi CVIil. töĺvényben fog|a|t
a|ábbi kizárő okot me|y szerint nem |ehet aján|attevő, aki:

Kbt. 56. $ (1) bekezdés:

D korábbi - három évné| nem régebben lezáru|t - közbeszerzési e|járásban hamis adatot
szo|gáltatott és ezéft az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szo|gá|tatását jogerősen
megá||apítottát a jogerősen megá||apított időtaftam végéig;

i) korábbi kozbeszezési e|járás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött
szezó1déséve| kapcsolatban az alvá||alkozója fe|é fenná||ó (veg- vagy részszám|ábol fakadó) két
éven belÜ| szÜ|etett jogerős és vegrehajtható közigazgatási, Vagy bírosági határozatban
megá||apított fizetési kote|ezettsége lOolo-ot megha|adó részét, az i|yen határozatban
megá||apított fizetési határidőn be|ül nem te|jesítette, annak e|lenére, hogy az aján|atkérőként
szeződést kötő fé| a részére határidőben fizetett

Kbt. 57. $ (1) bekezdés:

a) gazdasági vagy szakmai tevékenységéve| kapcso|atban - öt évné| nem régebben meghozott -
jogerős bírosá g i ítéletben megá | |a pított jog sza bá |ysértést kovetett e| ;

b) a Tpvt. 11. $-a, vagY az Európai Unió Műkodéserő| szó|ő Szerződés 101. cikke szerinti - öt
évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfe|ügye|eti határozatban vagy
a versenyfeltigye|eti határozat bírósági fe|ü|vizsgálata esetén a bír.óság jogerős és vegrehajtható
határozatában męá||apított és bírságga| srijtott jogszabá|ysértést követett el versenyeztetésĺ
eljárás során; vagy ha az aján|attevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bír.óság -
ot évnél nem régebben - jogerősen megá||apítotLa, és egyúttal bírságot szabott ki;

c) korábbi közbeszeęési e|járás alapján válla|t szezó1déses köte|ezettségének megszegését két
éven belül ke|t jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megá||apította;

í) három évné| nem ręebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kotelezettségszegést
vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szeruezet etikai e|járása álta| megá||apított,
szakmai etikai szabá|yokba titköző cselekedetet követett e|.

K.ljelentjĹik továbbá, hogy a|váĺ|alkozóinkka| és az a|ka|masság igazo|ásában részt vevő más
szeruezettel szemben nem á|lnak fenn a Kbt. 56. s (1) bekezdésében és az 57.5 (1)
bekezdésében meghatározott kizáró okok.

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy sza bá lyszerĹÍen

meghataImazott képvise|ő a|áírása)

'6.A Magyaľoľszágon letelepedett ajáĺ|attevó, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kiilön-külön teszik
megközjegyzővagy gazdasźlgi, i|letve szakmaĺ kamaľa által hĺte|esített nyilatkozatformájában.



8.2. sámú melléklet

Nvrurroznr
a kizárő okok vonatkozásába n

Alu|írott mint a(z)
(székhe|y: ) aján|attevő szervezet cegjegyzésre jogosult
képvise|ője a Józsefuárosi Önkormányzat, mint Aján|atkérő á|tal ,,Hitel nyújtása a Józsefuárosi
onkormányzat számára vá|tó áta|akítására,, tárgyában kiílt közbeszeĺzési e|járás során az a|ábbi
nyi|atkozatot teszem a |<zárő okok vonatkozásábanĹ7..

Nem á||nak fenn ve|tjnk szemben a közbeszezésekrő| sző|ő 2oLI. évi CVIil. törvényben fog|alt
a|ábbi kizárő okot mely szerint nem |ehet aján|attevő, aki:

Kbt. 56.5 (1) bekezdés:

kc) o|yan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, ame|ynek a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása mege|őzéserő| és megakadá|yozásárő| szó|ó f007. évi c}co(/I. toruény 3. s Đ
pontja szerinti tényleges tu|ajdonosa nem megismerhető.

Nyilatkozom továbbá, hogy cégemetl8

- szabályozott tőzsdén jegyzik I szabá|Yozott tőzsdén nem jegyzik.

Amennyiben a céget szabá|yozott tőzsdén nem jegyzik, űgy,,

- az a|ábbiakat nyi|atkozom a pénzmosás és a terrorizmus frnanszĺrozása megeĺőzéséről és
megakadályozásáról szőĺó 2007. évi OOWI. törvény 3. s 0 pontja szerint definĺá|t
valamennyi tény|eges tu|ajdonosrótzo:

á||andó lakóhe|ye:

- nyi|atkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus frnanszĺrozása nqeĺőzéséről és
megakadáĺyozásáról szóĺó 2007. évi Ooo0/I. törvény 3. 5 r) pontja szerinti tény|eges
tulajdonos nincsen.

Kbt. 56. $ (2) bekezdés:

''. A Magyarorszígon letelepeđett aján|attevo, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kiiltin-külön
teszik meg egyszeľĺi nyi|atkozat foľmájában.
l8 Megfelelő v á|asz a|áthtľ:andó!
19 Megfelelő véiasz a|źlhtnandől.

'o A pénzmosás és a terrorizmus ťmanszíroása megelőzéséľől és megakadźiyozásárő| szćió 2007. évi CXXXVI.
töľvény 3. $ r) pontja szerint tényleges fulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetbena
szavazatijogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt sztua|ékźya| rendelkezik, ha ajogi személy vagyjogi
személyiséggel nem rendelkező szprvezet nem a szabályozott piacon j egyzett tarsaság, amelyre a közösségi j ogi
szabá|yozássa| vagy azza| egyenéľtékiĺ nemzetközi előÍrásokkal összhangban lévő közzététe|i követelmények
vonatkozrak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nęm rendelkező szervezetben - a
Polgĺĺľi Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685iB. $ (2) bekezdésében
meghatźrozott'_megJlatározőbefolyássalrendelkezik,
rc) az a természetes szemé|y, akinek megbizásából valamely ügyleti megbízást végľehajtanak, továbbá
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
l. aki az a|apitvány vagyona legalább huszonöt szźua|ékźnak a kedvezményezeltje, ha a leendő
kedvezményezetteket mźr me gllatźlr ozták,
2. akinek éľdekében az a|apitvźtnyt |étÍehoztt,k, illetve műktidtetik, ha a kedvezľnényezetteket még nem
határozták meg' vagy
3. aki tagia az alapitvány keze|ó szeľvének, vagy meglatáľozó befolyást gyakorol az a|apifućny vagyonának
legalább huszonöt száza|éka felett, illetve aza|apítvány képviseletében eljár;
2l Szükség esetén bővíthető!



Az e|járásban nem lehet ajánlattevő vagy részvéte|re je|entkező az a gazdaságĺ szereplő,
ame|yben közvetetten vagy közvet|enĹi| több, mint 25olo-os tu|ajdoni réssze| vagy szavazatijoggal
rende|kezik oĺyan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező gazdasági társaság,
ame|ynek tekintetében a Kbt. 56.s (1) bekezdés k) pontjában meghatározott fe|téte|ek
fenná||nak.

Amennyiben a több, mint 25olo-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányadda| rende|kező
gazdasági társaság társu|ásként adózit akkor az i|yen társu|ás tulajdonos társaságaira,
amelyeket az älábbläkban nevezek meg:

neve: székheIye:

A fenti megnevezettekre vonatkozőan a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pontja, i|letve a Kbt. 56. s (2)
bekezdésében meghatározott kizárő okok nem állnak fenn.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabá |yszerűen

meg hata I mazott képvise|ő a |á írása)
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9. számú me|!éklet

NYI l.ATKo izAT Az ÁngevÉrr LRő L

a 310/2011. (xII. 23.) Korm. rendelet 14. s (1) bekezdés c) pontja aIapján

A|ulírott mint a(z)
(székhe|y: ) cégjegyzésre jogosu|ýmeghata|mazott

képvise|őjez2 ezenne| kijelentem, hogy a(z) mint
aján|attevő/közös ajánlattevőĺaz a|ka|masság igazo|ására igénybe vett más szeruezeŕ'az eljárást
megindító fe|hÍvás feladásának napjátó| visszaszámÍtott 3 évre vonatkozóan az alábbi a
közbeszerzés tárgyábó| (hitel fo|yósítása) származó árbevételle| rendelkezik:

Közbeszerzés tárgyá b ő| származó áľbevétel
(áfa né|kül)

Egyszeríĺ
számtani

átlag:

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosult vagy sza bá |yszerűen

meghatalmazott képvise|ő a|áírása)

22 Ké{ĺik a nyilatkozatot a|áiró szemé|ye szerint a megfelelő észt,a|źůli,ľ:ni.
"' Anyi|atkozat(evő személye szerint a megfelelő részalrźúlízandó!



L5.832.242 cHF összegíi annuitásos fejlesztési célú hitel nyújtása az önkormányzat
számára váltó hite|lé tiĺńénő átaIakítására a Magyarország 20L3, évi központi
koltsegvetésrő| szóló 2oĹ2. évi CCN. töruény 7f.$ (1) bekezdése és 72.$ (5) bekezdése, va|amint
a Magyar Á|bm és az önkormányzat között |étrejött megá||apodás a|apján a váltóban szerep|ő

feltéte|ekke| azonos fe|téte|ek mellett.

A hitel fo|yósításának 2013. június 12. napjáig meg ke|| töfténnie.

A hitel futamideje 15 év (2013-2027), tor|esztés 14 rész|etben az a|ábbiak szerint:

A hitel fix összegű kamatozású, minden év március l-i tör|esztéssel az a|ábbi osszegekben:

Tör|esztés időpontja

2014. 03.01.

201s. 03.01.

2016. 03.01.

f0r7.03.0L.

2018. 03.01.

2019. 03.01.

2020. 03.01.

2021. 03.01.

2022.03.01.

2023. 03.01.

2024.03.01..

2025. 03.01.

2026. 03.01.

2027.03.01.

Tőketor|esztés

L.248.44t CHF

1.238.337 CHF

1.227.731CHF

1.215.725 CHF

1.200.581 CHF

1.180.041 CHF

t.I57.9Ą4 CHF

1.132.702CHr

1.106.108 CHF

L.079.657 CHF

1.052.824 CHF

1.022.477 CHF

998.403 CHF

971.27T CHF

Kamat törlesztés

6.665 CHF

16.769 CHF

27.375 CHF

39.381 CHF

54.525 CHF

75.065 CHF

97.L62CHF

t2f.404 cHF

148.998 CHF

175.Ą49 CHF

20f.282CHF

232.629 CHF

256.703 CHF

283.83s CHF

tőke- és kamattor|esztés gyakorisága: egyen|ő rész|etekben évente (minden év március 01.

napján töfténik). Az éves tör|esztő rész|etek méľtéke azonos, csak az egyes tör|esztő rész|etek

tőke- és kamat aránya e|térő.

A hite|t az á||am átvá||a|ja, ezért biztosíEék nem kothető ki.



A hite|folyósítással összefüggésben egyszeri ko|tség (p|' hite|bľalati dfi, egyszeri fo|yósítasi
kö|tség, köĄegyzői dfi' stb.) nem számo|ható fe|.

A hite|t a szeĺz&éskötéstő| számított 2 munkanapon be|ü| fo|yósítani ke||.

Bírá|ati szempontot kizáró|ag az aján|ati ár (havi hite|szám|avezetési díj HUF-ban) képez.
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