
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 

ELŐTERJESZTÉS 
(TOE d  ("C a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  március  11-i  ülésére 

Tárgy: Javaslat  „Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szervei-
nek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. bankszámlá-
inak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása" tárgyú közbeszerzési érték-
határt el nem érő beszerzési eljárás megindítására 

Előterjesztő: Páris Gyuláné gazdasági vezető 
Készítette: Gazdasági vezető 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet: 1  db ajánlattételi felhívás tervezet 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Az Önkormányzat és a költségvetési szervei, valamint a nemzetiségi önkormányzatok fizetési számláinak 
vezetésére vonatkozó szerződés, melyet a K&H  Bank  Zrt.-vel kötött az Önkormányzat,  2019.  május  31. 
napjával lejár. 
A  Képviselő-testület a  27/2019.(11.21.)  számú határozatának  9.  pontjában úgy döntött, hogy: 

„az Önkormányzat és a költségvetési szervei, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a Józsefvárosi Gaz-
dálkodási Központ Zrt. meghatalmazása alapján a fizetési számlák vezetésére vonatkozóan beszerzési eljá-
rást indít, oly módon, hogy a teljesítés időtartama]I év, melyre vonatkozóan az Önkormányzat és a költség-
vetési szervei, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében a  2020.  évi költségvetés terhére  63.000,0 
e  Ft,  összegben előzetes kötelezettséget vállal a helyi adóbevételek terhére.  A  beszerzési eljárás megindítá-
sáról a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, az eredményéről a Képviselő-testület dönt." 

A  szolgáltatás megrendelésének becsült értéke alapján közbeszerzési értékhatárt el nem elérő beszerzési 
eljárás lefolytatása szükséges, melynek fedezetére a Képviselő-testület az előzőekben hivatkozott határoza-
tában I évre, a  2020.  évi költségvetés terhére előzetes kötelezettséget vállalt  63.000,0  e  Ft  összegben. 

Az előterjesztés  1.  sz. mellékletét képező ajánlattételi felhívás szerint az ajánlattevő feladata az Önkormány-

 

zat, a költségvetési szervek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zrt. fizetési számla vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. 
Fizetési számlavezetés szolgáltatásra vonatkozó információk: 

bankon belüli elektronikus átutalás, 
bankon kívüli elektronikus átutalás, 
beszedés teljesítése  GIRO-n  keresztül, 

- saját bankszámlák közötti elektronikus átvezetés, 
bankon belüli csoportos átutalás, 
bankon kívüli csoportos átutalás, 

- deviza számlavezetés, pénzforgalom bonyolítása, 
- Ft  készpénz befizetés, 
- Ft  készpénz kifizetés, 
- postai készpénz-átutalási megbízás (befizetés, papíralapú), 

postai készpénz-átutalási megbízás (befizetés, elektornikus), 

sz. napirend 



elektronikus  on-line  kapcsolat üzemeltetése, 
csekkes befizetés kezelése, 
zsákos készpénzfizetés biztosítása, 
elektronikus terminál működtetése, üzemeltetése, telepítése, 
telefonos információátadás, 
technikai segítségnyújtás elektronikus banki szolgáltatásokhoz. 

Egyéb igénybe venni kívánt szolgáltatás: 
- POS  terminál üzemeltetés, 

VPOS terminál üzemeltetése, 
üzleti bankkártya biztosítás, 

A  nyertes ajánlattevő feladata az  on-line  elektronikus bankszámlaforgalom ellátása a valós idejű számlain-
formációk lekérdezése és valódi számlakivonatok készítése érdekében. 

A  nyertes ajánlattevőnek a számlavezetési tevékenységet a szerződéskötést követő  35  nap eltelte után kell 
nyújtania oly módon, hogy a kezdet csak a hónap  1.  napja lehet (azaz  ha  a  35  nap a hónap egyéb napjára 
esik, akkor az azt követő hónap  1.  napja. 

Az ajánlatok értékelése: a legjobb ár-értékarány elve szerint történik. 

II. A  beterjesztés indoka 
Az Önkormányzat és a költségvetési szervei, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a Józsefvárosi Gaz-
dálkodási Központ Zrt. meghatalmazása alapján a fizetési számlák vezetésére vonatkozóan beszerzési eljárás 
megindítására is az ajánlattételi felhívás elfogadására vonatkozóan döntés szükséges, melyet a Képviselő-
testület a Bizottság hatáskörébe utalt. 

III. Döntés célja, pénzügyi hatása 
Az Önkormányzat az előterjesztés szerinti feladatok megvalósításával eleget tesz a jogszabályban meghatá-

 

rozott számlavezetési kötelezettségének, mely kötelező feladat. 

A  döntés fedezete 2019-ben a  11706-02  címen, a költségvetési szervek költségvetésében és a Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt közszolgáltatási szerződéseiben biztosított, továbbá a Képviselő-testület a 
27/2019. (11.21.)  számú határozatában  1  évre, a  2020.  évi költségvetés terhére előzetes kötelezettséget vállalt 
63.000  e  Ft  összegben. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  Bizottság döntése a Képviselő-testület  27/2019.01.21.)  számú határozatának  9.  pontján alapul. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a  „Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkor-
mányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a Józsefvárosi Gazdál-
kodási Központ fizetési számláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtá-
sa" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban úgy dönt, hogy 

1.  elfogadja az előterjesztés  1.  számú mellékletét képező ajánlattételi felhívást. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  március  11. 

‚2 



KÉSZÍTETTE:GAZDASÁGI VEZETŐ 

LEÍRTA: BELSŐ KONTROLL KOORDINÁTOR 
( G Jt„,4-1 4,A ,  c c -

 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL: u -  
U  • 

JOGI KONTROLL: Itticyacd-N 

DR.  MÉSZÁR  ERIKA 
ALJEGYZŐ 

BETERJUZTÉSREALKALMAS: 

DANADA-RIMÁ DINA 
JEGYZŐ A  VÁROSGAZDÁLKO E ZOGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

JÓVÁHAGYTA: 

2.  elfogadja az alábbi ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplőket az Önkormányzat honlapján törté-

 

nő megjelentetéssel egyidejűleg: 
CIB  Bank  Zrt. 
K&H  Bank  Zrt. 
Magyar  Takarékszövetkezeti  Bank  Zrt. 
OTP  Bank  Nyrt. 
Raiffeisen  Bank  Zrt. 
Sberbank Magyarország Zrt. 
UniCredit  Bank Hungary  Zrt. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  március  11. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdasági vezető, belső kontroll koordinátor 
A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel módjá-

 

ra: honlapon 

Budapest, 2019.  március  08. 

Páris Gyuláné 
gazdasági vezető 
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

„Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a 
nemzetiségi önkormányzatok, valamint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása" 
tárgyú 

közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban. 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el nem 
érő beszerzési eljárást hirdet meg, amelyben ajánlattevőként felkéri Önt, illetve az Ön által vezetett 
szervezetet: 

1. Az ajánlatkérők neve, címe: 

BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Cím: 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

JÓZSEFVÁROSI RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT 
Cím: 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

JÓZSEFVÁROSI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT 
Cím: 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

JÓZSEFVÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
Cím: 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

JÓZSEFVÁROSI GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT 
Cím: 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

JÓZSEFVÁROSI BOLGÁR ÖNKORMÁNYZAT 
Cím: 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

JÓZSEFVÁROSI ROMÁN ÖNKORMÁNYZAT 
Cím: 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

JÓZSEFVÁROSI LENGYEL ÖNKORMÁNYZAT 
Cím: 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

JÓZSEFVÁROSI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT 
Cím: 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

JÓZSEFVÁROSI SZERB ÖNKORMÁNYZAT 
Cím: 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

JÓZSEFVÁROSI ROMA ÖNKORMÁNYZAT 
Cím: 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

JÓZSEFVÁROSI GAZDÁLKODÁSI KÖZPONT ZRT. 
Cím: 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

Az Ajánlatkérők nevében eljáró szervezet neve, címe, telefonszáma,  e-mail  címe: 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
cím:  1082 Budapest,  Baross utca  63-67. 
tel:  +36-1/459-2122 
e-mail:  parisgy@jozsefvaros.hu  

EsK 



2. Az ajánlatkérés tárgya és mennyisége: 

 

Megnevezés Cím 
Számlák(al) 
darabszáma 

Számlák 
devizaneme 

1. Budapest  Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat 

1082 Budapest,  Baross  u. 
63-67. 

39 HUF 

2. Budapest  Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatal 

1082 Budapest,  Baross  u. 
63-67. 

7 HUF 

3. Napraforgó Egyesített 
Óvoda (NEO) 

1084 Budapest,  Tolnai L. 
u. 7-9. 

1 HUF 

4. Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ 
(JSZSZGYK) 

1081 Budapest, 
Népszínház  u. 22. 

5 HUF 

5. Józsefvárosi Egyesített 
Bölcsődék (JEB) 

1083 Budapest,  Szigetvári 
u. 1. 

2 

1 

HUF 

EUR 

6. Józsefvárosi Szent 
Kozma Egészségügyi 
Központ (JEK) 

1084 Budapest,  Auróra  u. 
22-28. 

2 HUF 

7. Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ 
Zrt.(JGK Zrt.) 

1082 Budapest  Baross  u. 
63-67. 

15 HUF 

8. Józsefvárosi Ruszin 
Önkormányzat 

1082 Budapest  Baross  u. 
63-67. 

1 HUF 

9. Józsefvárosi Örmény 
Önkormányzat 

1082 Budapest  Baross  u. 
63-67 

1 HUF 

10 Józsefvárosi Német 
Nemzetiségi 
Önkormányzat 

1082 Budapest  Baross  u. 
63-67 

1 HUF 

11 Józsefvárosi Görög 
Önkormányzat 

1082 Budapest  Baross  u. 
63-67 

1 HUF 

12 Józsefvárosi Bolgár 
Önkormányzat 

1082 Budapest  Baross  u. 
63-67 

1 HUF 

13 Józsefvárosi Roman 
Önkormányzat 

1082 Budapest  Baross  u. 
63-67 

1 HUF 

14 Józsefvárosi Lengyel 
Önkormányzat 

1082 Budapest  Baross  u. 
63-67 

1 HUF 



15 Józsefvárosi Szlovák 

Önkormányzat 

1082 Budapest  Baross  u. 1 HUF 

63-67 

16 Józsefvárosi Szerb 

Önkormányzat 

1082 Budapest  Baross  u. 

63-67 

1 HUF 

17 Józsefvárosi Roma 

Önkormányzat 

1082 Budapest  Baross  u. 

63-67 

1 HUF 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatokhoz szerződés-tervezetet 
köteles csatolni. 

3. Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  es  költségvetési szerveinek, a 
nemzetiségi önkormányzatok, valamint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. 

4. A  szerződés időtartama, teljesítési határidő: 

A  szerződés időtartama:  2019.  június  1.  napjától  2020.  május  31.  napjáig. 

5. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásának feltétele: 
A  beszerzés finanszírozása az Ajánlatkérő saját forrásából történik. Az ajánlatkérő előleget nem 
fizet. 
Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást az esedékességi időpontokban teljesíti az eljárás 
lezárásaként megkötött szerződésben foglalt feltételekkel. 
Az ajánlatkérő a számlavezetési díjat negyedévente — adott negyedév utolsó napján — fizeti meg 
a Kbt.  130.  §  (1)-(3) es (5)-(6)  bekezdései, illetve a Ptk.  6:130.§ (1)  bekezdése szerint. 

Ajánlati ár 
Az ajánlati árat forintban kell megadni. Az ajánlatban szereplő áraknak  fix  árnak kell lennie, 
vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában  es  semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó 
árat tartalmazó ajánlatot. Ajánlattevők bankszámlánként az összes banki szolgáltatásra (bankon 
belüli elektronikus átutalás, bankon kívüli elektronikus átutalás, beszedés teljesítése  GIRO-n 
keresztül, saját bankszámlák közötti elektronikus átvezetés, bankon belüli csoportos átutalás, 
bankon kívüli csoportos átutalás, deviza számlavezetés, pénzforgalom bonyolítása,  Ft  készpénz 
befizetés,  Ft  készpénz kifizetés, postai készpénz-átutalási megbízás (befizetés, papíralapú), 
postai készpénz-átutalási megbízás (befizetés, elektronikus), elektronikus  on-line  kapcsolat 
üzemeltetése, csekkes befizetés kezelése, zsákos készpénzfizetés biztosítása, elektronikus 
terminal  működtetése, üzemeltetése, telepítése, telefonos információátadás, technikai 
segítségnyújtás elektronikus banki szolgáltatásokhoz) egy ajánlatot tehetnek (  
Ft/bankszámlainegyedév).  A  nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden 
járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától. 
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot 
és hasznot is. Az Ajánlattevők csak magyar forintban  (HUF)  tehetnek ajánlatot és a 
szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. 
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának 
eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához 
szükségesek. Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes 
körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevő i kifizetési igényt. Az 
Ajánlattevőnek az ajánlati árat a szerződés tárgyának teljes körű megvalósítására kell megadnia, 
forintban. 
Ajánlattevőnek az egyéb igénybe venni kívánt szolgáltatások  (POS  terminal  üzemeltetés, 
VPOS  terminal  üzemeltetés, üzleti bankkártya biztosítás) esetében külön, egyedi tételes 
ajánlatot kell megadnia  (POS  terminal  üzemeltetés Ft/db, VPOS  terminal  üzemeltetés 
Ft/db, üzleti bankkártya Ft/db). 



Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlati ár meghatározásánál a 
következő szempontokat köteles figyelembe venni: 

• a postai készpénz átutalási megbízás esetén nem számolható fel magasabb díj a posta 
által felszámított díjnál, 

• tranzakciós illeték jogcímen csak a jogszabályban meghatározott mérték kerülhet 
felszámításra, 

• a folyószámla látra szóló kamata  0,-  Ft-nál kevesebb nem lehet. 

Fentiekben felsoroltak együttesen értendők és teljesítendők. 

6. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot: 
Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot. 

7. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e 
ajánlatot: 
Az Ajánlatkérő a beszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részekre történő 
ajánlattételt. 

8. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: 
A  formai és tartalmi követelmények teljesülése esetén a legjobb ár-értékarány elve alapján. 

Értékelési szempontok és módszerek: 
Bírálati szempont Pontszám 
I.  Számlavezetési díj negyedévi mértéke .....Ft/db/negyedév (magában foglal 
minden típusú banki műveletet) 

75 

2. POS  terminál üzemeltetés ajánlati ára  Ft/db 3,5 
3.Üzleti bankkártya biztosítás ajánlati ára  Ft/db 3,5 
4. Józsefváros közigazgatási területén lévő fiókok száma (db) 9 
5. Fővárosi kerületi önkormányzatok száma, ahol számlavezetési szolgáltatást 
nyújt (db) 
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Az összességében a legjobb ár-értékarány elve alapján a legjobb ajánlat kiválasztásának 
értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő 
megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot: 
az  1.,  valamint a  2  és  3.  bírálati részszempont esetében fordított arányosítás (alacsonyabb érték a 
kedvezőbb), a  4-5.  bírálati részszempont esetében egyenes arányosítás (magasabb érték a 
kedvezőbb) az alább meghatározott képletek alkalmazásával. 
Az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít, melyhez Ajánlatkérő  Microsoft 
Excel  programot fog használni a pontszámítás során. 

Fordított arányosítás: 

Ajánlatkérő a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb díj) maximális pontot  ad,  a 
többi ajánlatra arányosan kevesebbet.  A  pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képlet a 
fordított arányosítás. 
A  legalacsonyabb adható pontszám  1  (egy). 

A  bírálat módszere képletekkel leírva: 
P =2 (A  legjobb /  A  vizsgált)  x (P  max -  P min)  +  P min 
ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 



Ajánlatkérő ezen részszempont esetén az ajánlatoknak az elbírálás részszempontja szerinti 
tartalmi elemét a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési 
pontszám maximumát adja.  A  többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi 
elemhez viszonyított arány szerint kerül megállapításra. 

Egyenes arányosítás: 

A  legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legtöbb szakmai tapasztalat) maximális pontot  ad,  a 
többi ajánlatra arányosan kevesebbet.  A  pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képlet az 
egyenes arányosítás. 
A  legalacsonyabb adható pontszám  1  (egy). 

A  legmagasabb érték a legkedvezőbb, az Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a 
maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartami elemeire pedig arányosan 
kevesebbet. 

A  bírálat módszere képletekkel leírva: 
P= (A  vizsgált/  A  legjobb)  x ( P  max -  P min)+ P min 
ahol 
P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

9. Kizáró okok, alkalmassági követelmények: 
Kizáró okok: 
Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben 
fennáll: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt 
öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alól nem mentesült: 
au)  a Büntető Törvénykönyvről szóló  1978.  évi  IV.  törvény (a továbbiakban:  1978.  évi  IV. 
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló  2012.  évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 
elkövetését is; 
ab)  az  1978.  évi  IV,  törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen 
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 
ac)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 
ad)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 
ae) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása; 
al)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermunka; 
ag) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban; 
ah)  a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény; 
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve,  ha  tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az 



ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek 
megfizetésére halasztást kapott; 
e) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy  ha  a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga 
szerint hasonló helyzetben van; 

tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
,f)  az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem 
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó 
nyilatkozatot tesz, vagy a beszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata 
ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat érintő igazolási 
kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben 
fa) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok 
értékelésére vonatkozó döntését, és 
fb)a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, 
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna 
ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére 
álló igazolások tartalmának nem felel meg; 
g) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt 
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy korábbi 
beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került 
sor az érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 
h) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ha)  nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ  198.  cikkében említett tengerentúli országok 
és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai 
Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 
hb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzésérő l és megakadályozásáról szóló  2007.  évi CXXXVI. törvény  3.  §  r) 
Pont ra)-rb) vagy re)-rd)  alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
he) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a hb) alpont szerinti feltétel fennáll; 
0  harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a 
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló  1996.  évi LXXV. törvény  7/A.  §-a 
alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata 
esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre 
kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el. 
D az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  41.§ (6)  bekezdése szerint átlátható 
szervezetnek minősül, figyelemmel a törvény I.§  4.  pontjára. 

Igazolás módja: eredetben, az ajánlattételi felhívás  2.  számú melléklete szerinti nyilatkozat 
(cégszerű) aláírásával. 



Az alkalmassági követelmények: 
Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

P.1.  Ajánlattevő köteles csatolni az előző három üzleti év - általános forgalmi adó nélkül 
számított — teljes árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött 
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
Ha  az Ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (árbevételről szóló nyilatkozat), azért 
nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló 
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági 
követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb 
nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az 
érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi 
formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem 
lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és 
igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 

Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának minimumkövetelményei:  
P.1. 
Alkalmatlan az Ajánlattevő amennyiben az előző három üzleti évben nem rendelkezik üzleti 
évenként minimum nettó  63.000.000  forint teljes árbevétellel. 

Igazolás módja: Ajánlattevő által kiállított nyilatkozat eredetben, cégszerű aláírással. 

Alkalmatlan a részvételre a jelentkező,  ha  az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 
három üzleti év során a beszerzés tárgyából (folyószámla vezetési szolgáltatásból ) származó 
Áfa nélküli árbevétele üzleti évenként nem éri el a  63  millió Ft-ot. 

Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 
M.1.  Ajánlattevő csatolni köteles az ajánlattételi felhívás feladásának időpontjától visszafelé 
számított három évben  (36  hónapban) fővárosi kerületi önkormányzatnál  12  hónapon keresztül 
folyamatosan teljesített bankszámla vezetési szolgáltatásait tartalmazó nyilatkozatát, amelyben 
ismerteti: 
— legalább a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szolgáltatás tárgyát, 
továbbá az ellenszolgáltatás összegét vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adatot 
(az önkormányzat költségvetési főösszegét  es  számláinak számát). 

Igazolás módja: Ajánlattevő által kiállított nyilatkozat eredetben, cégszerű aláírással. 

M.2:  Ajánlattevő csatolni köteles az ajánlattételi felhívás időpontjában Józsefváros 
közigazgatási területén lévő fiók ellátottságának ismertetését. 

Igazolás módja: Ajánlattevő által kiállított nyilatkozat eredetben, cégszerű aláírással. 

Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának minimumkövetelményei:  
M.1. Az eljárásban alkalmatlan az Ajánlattevő,  ha  az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé 
számított  36  hónapban (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző  36.  hónap 
hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) nem rendelkezik legalább  1  db fővárosi kerületi 
önkormányzatnál, legalább  12  hónapon át folyamatosan végzett számlavezetés nyújtási 
referenciával. 

M.2. Az eljárásban alkalmatlan az Ajánlattevő,  ha  az ajánlattételi felhívás időpontjában 
Józsefváros közigazgatási területén egyetlenegy fiókkal sem rendelkezik. 

10. Hiánypótlási lehetőség: 
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét egy alkalommal, teljes körben biztosítja. 
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Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a hiánypótlási határidőben az 
abban foglaltaknak nem tesznek eleget, az a benyújtott ajánlat érvénytelenségét vonja maga 
után. 

11. Ajánlattételi határidő:  2019.  március  25. 10:00  óra 
Ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlattételi felhívásban foglaltakkal 
kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. 

12. Az ajánlat benyújtásának címe: 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, Gazdasági vezető,1082 
Budapest,  Baross  u. 63-67.  I. emelet  107.  sz. helyiség. 

13. Az ajánlattétel nyelve: magyar 

14. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, szerződéskötés tervezett időpontja: 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal I. emelet  107.  helyiség  (1082 
Budapest,  Baross  u. 63-67.) 

Bontás időpontja:  2019.  március  25. 10.00  óra 

A  szerződéskötés tervezett időpontja: a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testülete döntését követően,  de  legkésőbb  2019.  április  26.  napjáig. 

Ajánlatkérő kiköti, hogy jogosult arra, hogy a beszerzési eljárást eredménytelennek 
nyilvánítsa. 

15. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 
Az Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban Ajánlattevők vagy Ajánlattevők nevében eljáró 
képviselőinek jelenlétét biztosítja. 

16. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártától 
számított  30  napig kötve van ajánlatához, a nyertesként ki nem hirdetett ajánlattevők a 
szerződéskötés időpontjától számítva mentesülnek az ajánlati kötöttség alól. 

17. A  tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályok: 
Jelen eljárásban az Ajánlatkérő a szerződéses feltételekről, a műszaki kérdésekről, valamint a 
pénzügyi és egyéb feltételekről kíván tárgyalni egy tárgyalási kör keretében, ahol az 
Ajánlattevővel szóban is írásban tárgyal a bírálati szempontokra tett megajánlásokról is, hogy 
ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. 

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy az első körös ajánlatok értékelését 
követően csak a legjobb három ajánlattevővel folytat tárgyalásokat. 

A  tárgyaláson Ajánlattevőt a nevében nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra jogosult 
személynek kell képviselnie.  A  képviseleti jogosultságot Ajánlattevőnek a tárgyalás 
megkezdésekor igazolnia kell. 

Ajánlatkérő egy alkalommal kíván tárgyalni az Ajánlattevővel, azonban fenntartja magának a 
jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben szükségesnek ítéli, további tárgyalásokat tartson. 

Amennyiben az Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy további tárgyalási fordulók megtartása 
szükséges, úgy ennek tényéről az ajánlattevőt az első tárgyalási fordulón fogja értesíteni a 
következő tárgyalási forduló időpontjának a megjelölésével. Az ajánlati kötöttség időtartam ez 
esetben a végleges ajánlat megtételétől számított  30  nap. 
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A  végleges ajánlatok megtételét Ajánlatkérő a tárgyalás befejezését követően  2019.  április  04. 
de. 10  óra ajánlattételi határidő kitűzésével teszi kötelezővé, úgy, hogy annak tartalma a végső 
ajánlatot tartalmazó boríték felbontásáig Ajánlatkérő számára ne váljon hozzáférhetővé. 

Az első tárgyalás időpontja, valamint a tárgyalás helyszíne: 
Az első tárgyalás időpontja:  2019.  április  1. 
Helyszín:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  1082 Budapest,  Baross  u. 
63-67.  I. emelet  100  tárgyaló. 

18. A  dokumentációrendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és 
pénzügyi feltételei: 
Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban külön dokumentációt készít, melyet az Ajánlattételi 
felhívással egyidőben bocsát Ajánlattevő rendelkezésére. 

19. Amennyiben  a  szerződés  EU  alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 
kapcsolatos, úgy annak megjelölése: 
Az  ajánlatkérő saját forrása. 

20. Egyéb információk: 
a) Az  ajánlat - tartalomjegyzéket követő — 
- első oldalaként felolvasólap szerepeljen (ajánlattételi felhívás  1.  számú melléklete), amelyben 
közölni kell az értékelés alá kerülő adatokat az ajánlattételi felhíváshoz mellékelt mintában 
meghatározottak szerint.  Az  ajánlati árat nettó és bruttó összegben  is  meg kell adni. 
- második oldalként az ajánlat tárgyára vonatkozó szakmai ajánlat részletezése, 
- harmadik oldalaként (ajánlattételi felhívás  4.  számú melléklete) ajánlati nyilatkozatot, 
- negyedik oldalaként (ajánlattételi felhívás  2.  számú melléklete)  a  kizáró okokra vonatkozó 
nyilatkozatot, 
- ötödik oldalként (ajánlattételi felhívás  5.  számú melléklete)  a  titoktartási nyilatkozatot kérjük 
becsatolni, 
- ezt követően az ajánlattételi felhívás  9.  pontja szerinti alkalmassági követelmények igazolására 
vonatkozó nyilatkozatok szerepeljenek, 
- ezt követően az ajánlattételi felhívás  20.  pont e) alpontja szerinti dokumentumok 
szerepeljenek, 
- ezt követően  a  beszerzési eljáráshoz tartozó szerződés tervezet szerepeljen. 
b) Az  ajánlatot  1  eredeti és  1  másolati példányban kell benyújtani. Amennyiben eltérés 
van  az ajánlat „eredeti" és „másolat" példánya között, az ajánlatkérő az „eredeti" példányt 
tekinti irányadónak.  Az  ajánlatokat tartalmazó csomagon  a  következő szöveget kell 
szerepeltetni: 

„Józsefvárosi Önkormányzat — folyószámla vezetés" tárgyú 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban. — Felbontani tilos 

c) A  benyújtott ajánlatnak az alábbi formai követelményeknek kell megfelelnie: 
- Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az 
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő 
részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy 
része a matricán legyen; 
- Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget 
vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell,  de  lehet. 
A  címlapot és hátlapot  (ha  vannak) nem kell,  de  lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől 
kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a  /A, (B  oldalszám) is köteles elfogadni,  ha 
a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az ajánlatkérő a 
kismértékben hiányos számozást kiegészítheti,  ha  ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az 
ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; 
- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 
- Az ajánlatot két, — az ajánlati felhívásban meghatározott számú — példányban kell beadni, az 
eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti; 
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- Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek 
aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; 
- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen — az ajánlat beadása előtt — módosítást hajtottak 
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is 
kézjeggyel kell ellátni. 
d) Érvénytelen az ajánlat,  ha  az Ajánlattevő a jelen felhívásban meghatározott kizáró 
okok hatálya alatt áll. 
e) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő alábbi iratait: 
- az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjánál  60  napnál nem régebbi cégkivonat 
másolati példánya, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, 
az esetleges változásbejegyzési kérelem a cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott másolati 
példánya; egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolata; Ajánlatkérő a 
cégjegyzési jogosultság elektronikus igazolására lehetőséget biztosít, 
- az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldányának vagy címmintájának 
másolata. 
0  Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 
ajánlattevőt terheli. 

g) Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül benyújtásra 
magyar nyelvű fordítása is csatolandó. 

21.  Ajánlattételi felhívás megküldésének a www.jozsefvaros.hu honlapon történő 
megjelentetésének időpontja:  2019.  március  11. 

Budapest, 2019.  március  11. 

dr. Sára Botond 
polgármester 
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1.  sz. melléklet 

Felolvasólap 

„Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a 
nemzetiségi önkormányzatok, valamint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása" tárgyú 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban. 

Ajánlattevő neve: 

 

Ajánlattevő székhelye: 

 

Ajánlattevő adószáma: 

 

Telefon 

 

Telefax: 

 

E-mail: 

 

Kijelölt kapesolattartó: 

 

Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége (telefon, fax, e-

 

mail): 

  

Számlavezetési díj negyedévi mértéke 
Ft/db/negyedév (magában foglal 

minden banki típusú műveletet) 

 

POS  terminal  üzemeltetés ajánlati ára Ft/db 

 

Üzleti bankkártya biztosítás ajánlati ára Ft/db 

 

Józsefváros közigazgatási területén lévő fiókok száma 
(db) 

 

Fővárosi kerületi önkormányzatok száma, ahol 
számlavezetési szolgáltatást nyújt (db) 

 

Kelt:  

[cégszerű aláírás] 
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2.  sz. melléklet 

Nyilatkozat 

„Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a 
nemzetiségi önkormányzatok, valamint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása" tárgyú 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban. 

Alulírott  társaság (ajánlattevő), melyet képvisel.  

az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

Nem állnak fenn velem / velünk szemben vagy általam igénybe veendő alvállalkozóval szemben 
az alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki: 

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt 
évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok 
alól nem mentesült: 

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló  1978.  évi  IV.  törvény (a továbbiakban:  1978.  évi  IV. 
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló  2012.  évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 
elkövetését is; 
ab)  az  1978.  évi  FV.  törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen 
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 
ac)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 
ad)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 
ae) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása; 
aj) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermunka; 
ag) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban; 
ah)  a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény; 

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve,  ha  tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére 
halasztást kapott; 
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendelésérő l szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy  ha  a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint 
hasonló helyzetben van; 
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt 
három  even  belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
J)  az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem 
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó 
nyilatkozatot tesz, vagy a beszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata 
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ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat érintő igazolási kötelezettségének 
(a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben 

fa) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok 
értékelésére vonatkozó döntését,  es 
fb)a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, 
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna 
ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére 
álló igazolások tartalmának nem felel meg; 

g) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt 
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy korábbi 
beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor 
az érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 
h) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

ha)  nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ  198.  cikkében említett tengerentúli országok 
és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai 
Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 
Jib)  olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás  es  a terrorizmus 
finanszírozása megelőzésérő l és megakadályozásáról szóló  2007.  évi CXXXVI. törvény  3.  § 
pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
hc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a  Jib)  alpont szerinti feltétel fennáll; 

0  harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a 
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló  1996.  évi LXXV. törvény  7/A.  §-a 
alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata 
esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre 
kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el. 
j)  az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  41.§ (6)  bekezdése szerint átlátható 
szervezetnek minősül, figyelemmel a törvény I.§  4.  pontjára. 

Kelt:  

cégszerű aláírás 

4G. 
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3.  sz. melléklet 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

„Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a 
nemzetiségi önkormányzatok, valamint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása" tárgyú 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Számlavezetés:  

• Megnyitandó ügyfelek megnevezése, a számlák darabszáma, devizaneme 

 

Megnevezés Cím 
Számlák(al) 
darabszáma 

Számlák 
devizaneme 

1. Budapest  Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat 

1082 Budapest,  Baross  u. 
63-67. 

39 HUF 

2. Budapest  Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatal 

1082 Budapest,  Baross  u. 
63-67. 

7 HUF 

3. Napraforgó Egyesített 
Óvoda (NEO) 

1084 Budapest,  Tolnai L. 
u. 7-9. 

1 HUF 

4. Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ 
(JSZSZGYK) 

1081 Budapest, 
Népszínház  u. 22. 

5 HUF 

5. Józsefvárosi Egyesített 
Bölcsődék (JEB) 

1083 Budapest,  Szigetvári 
u. 1. 

2 

1 

HUF 

EUR 

6. Józsefvárosi Szent 
Kozma Egészségügyi 
Központ (JEK) 

1084 Budapest,  Auróra  u. 
22-28. 

2 HUF 

7. Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ 
Zrt.(JGK  Zn.) 

1082 Budapest  Baross  u. 
63-67. 

15 HUF 

8. Józsefvárosi Ruszin 
Önkormányzat 

1082 Budapest  Baross  u. 
63-67. 

I HUF 

9. Józsefvárosi Örmény 
Önkormányzat 

1082 Budapest  Baross  u. 
63-67 

1 HUF 

10 Józsefvárosi Német 
Nemzetiségi 

1082 Budapest  Baross  u. 
63-67 

1 HUF 
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Önkormányzat 

   

11 Józsefvárosi Görög 
Önkormányzat 

1082 Budapest  Baross  u. 
63-67 

1 HUF 

12 Józsefvárosi Bolgár 
Önkormányzat 

1082 Budapest  Baross  u. 
63-67 

1 HUF 

13 Józsefvárosi Román 
Önkormányzat 

1082 Budapest  Baross  u. 1 HUF 
63-67 

14 Józsefvárosi Lengyel 
Önkormányzat 

1082 Budapest  Baross  u. 
63-67 

1 HUF 

15 Józsefvárosi Szlovák 
Önkormányzat 

1082 Budapest  Baross  u. 
63-67 

1 HUF 

16 Józsefvárosi Szerb 
Önkormányzat 

1082 Budapest  Baross  u. 
63-67 

1 HUF 

17 Józsefvárosi Roma 
Önkormányzat 

1082 Budapest  Baross  u. 
63-67 

1 HUF 

• Számlavezetéssel érintett számlák száma:  82  db +  20%. 
• A  helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők  2019.  évi általános választására tekintettel Ajánlatkérő 
fenntartja magának a jogot arra, hogy az ajánlatkérők köre +10%-kal módosulhat. 

• Ügyfélterminálok száma  35  db. 
• Az Önkormányzat  2018.  évi költségvetésének módosított előirányzata:  40.006.356  e 

Ft. 
• Az Önkormányzat  2019.  évi eredeti költségvetésének főösszege:  24.010.687  e  Ft. 

A  nyertes ajánlattevőnek a számlavezetési tevékenységet a szerződést követő  35  nap eltelte 
után kell nyújtania oly módon, hogy a kezdet csak a hónap  1.  napja lehet (azaz  ha  a  35  nap a 
hónap egyéb napjára esik, akkor az azt követő hónap  1.  napja). 

Ajánlattevő feladata a teljes folyószámla vezetés, a számlavezetéshez kapcsolódó 
szolgáltatások nyújtása. 

Folyószámla vezetés keretében kért szolgáltatások: 
- bankon belüli elektronikus átutalás, 

bankon kívüli elektronikus átutalás, 
beszedés teljesítése  GIRO-n  keresztül, 
saját bankszámlák közötti elektronikus átvezetés, 
bankon belüli csoportos átutalás, 
bankon kívüli csoportos átutalás, 
deviza számlavezetés, pénzforgalom bonyolítása, 
Ft  készpénz befizetés, 
Ft  készpénz kifizetés, 
postai készpénz-átutalási megbízás (befizetés, papíralapú), 
postai készpénz-átutalási megbízás (befizetés, elektronikus), 
elektronikus  on-line  kapcsolat üzemeltetése, 
csekkes befizetés kezelése, 
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Megnevezés 

Bejövő forint 
átutalások 
darabszáma 
/volumene 

Bejövő 
átutalási 
jóváírás 
darabszáma 
/volumene 

Csoportos 
átutalás jóváírás 
darabszáma 
/volumene 

 

20238 db 19895 db 343 db 
Budapest  Főváros VIII. kerület /19.434.880.519,- /19.344.484.830, /90.395.689,- Ft 
Józsefvárosi Önkormányzat Ft -Ft 

  

477 db 464 db 13 db 
Budapest  Főváros VIII. kerület /648.838.608,-Ft /647.547.469,- /1.291.139,-Ft 
Józsefvárosi Polgármesteri 

 

Ft 
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zsákos készpénzfizetés biztosítása, 
elektronikus terminál működtetése, üzemeltetése, telepítése, 
telefonos információátadás, 
technikai segítségnyújtás elektronikus banki szolgáltatásokhoz. 

Egyéb igénybe venni kívánt szolgáltatások: 
POS  terminál üzemeltetés, 
VPOS terminál üzemeltetés, 
üzleti bankkártya biztosítás. 

A  nyertes ajánlattevő feladata az  on-line  elektronikus bankszámlaforgalom ellátása a valós 
idejű számlainformációk lekérdezése és valódi számlakivonatok készítése érdekében. 

Pénzforgalommal kapcsolatos információk:  

Megnevezés 

HUF-  átutalások 
éves 
darabszáma/ 
volumene 

bankon belüli 
darabszáma/ 
volumene 

bankon kívüli 
darabszáma/ 
volumene 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

7218 db 
/20.599.290.044,- 
Ft 

856 db 
/4.583.743.740,- 
Ft 

6362 db 
/16.015.546.304,-
Ft 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal 

2150 db 
/470.821.161,- Ft 

315 db 
/68.818.536,- Ft. 

1835 db 
/402.002.625,  -  Ft 

Napraforgó Egyesített Óvoda 
(NEO) 

1388 db 
/228.013.232,- Ft 

274 db 
/39.305.199,- Ft 

1114 db 
/188.708.033,- Ft 

Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ (JSZSZGYK) 

3066 db 
/1.197.105.796,- 
Ft

 

568 db 
/51.224.157,- Ft 

2498 db 
/1.145.881.638,- 
Ft 

Józsefvárosi Egyesített 
Bölcsődék (JEB) 

2437 db 
/281.331.895.,- Ft 

95  db / 
9.033.942,- Ft 

2342 db 
/272.297.953,- Ft 

Józsefvárosi Szent Kozma 
Egészségügyi Központ (JEK) 

1950 db 
/1.225.676.563,- 
Ft 

206 db 
/49.763.323,- Ft 

1744 db 
/1.175.913.240,-
Ft 

Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.(JOK Zrt.) 

11489 db 
/8.690.906.061,- 
Ft 

1.369 db 
/4.781.494.465,- 
Ft 

10.120 db 
/3.909.411.596,-
Ft 



Hivatal 

    

73 db 66 db 7  db  /1.934.955,- 
Napraforgó Egyesített Óvoda /209.041.737,- Ft /207.106.782,- Ft 
(NEO) 

 

Ft 

 

. . Józsefvárosi Szociális 
. . 

2457 db 
/1.186.392.175,- Ft 

2429 db 
/1.185.955.046,- 

28  db  /437.129,- 
Ft Szolgáltató és Gyermelsio" tell 

Központ (JSZSZGYK) 

 

Ft 

  

75 db 73 db 2  db  /8.568,- Ft 
Józsefvárosi Egyesített /263.649.885,- Ft /263.641.317,-

  

Bölcsődék (JEB) 

 

Ft 

  

1013 db 989 db 24 db 
Józsefvárosi Szent Kozma /1.247.918.231,- Ft /1.242.468.983,- /5.449.248,- Ft 
Egészségügyi Központ (JEK) 

 

Ft 

  

25.373 db 23.037 db 2336 db 
Józsefvárosi Gazdálkodási /7.618.209.187,- Ft /7.508.824.812,- /109.384.375,- Ft 
Központ Zrt.(JGK Zrt.) 

 

Ft 

 

Megnevezés 

Deviza átutalások 
bankon kívül 
darabszám/ 
volumen 

Konverziós 
SEPA átutalás 
jóváírás db/ 
volumen 

Konverziós 
deviza átutalás 
jóváírás db/ 
volumen 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

2  db  /200.000,- Ft 15  db  /216.199,- 
Ft 

1  db  /108.157,- Ft 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal 

0 0 0 

 

Napraforgó Egyesített Óvoda 
(NEO) 

0 0 0 

 

Józsefvárosi Szociális 0 0 0 

 

Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ (JSZSZGYK) 

Józsefvárosi Egyesített3 
Bölcsődék (JEB) 

db  /1139,59  EUR 
EUR 

2 db /4. 947 
EUR 

5 db /2.759,67 

Józsefvárosi Szent Kozma 
Egészségügyi Központ (JEK) 

0 0 0 

 

Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.(JGK Zrt.) 

1  db  /20.000,- Ft 9  db  /474.369,- 
Ft 

4  db  /282.246,- Ft 

Megnevezés 
Csoportos átutalások eves 
darab száma/ volumene/ 
havi nagyságrendje 

Csoportos beszedés éves 
darab száma/volumene 
!havi nagyságrendje 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

26  db  /3.049.388.058,- Ft 0 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal 

22  db  /4.600.575,- Ft/  havi 
nagyságrend:  2  db 

0 
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Napraforgó Egyesített Óvoda 
(NEO) 

22  db  /7.464.494,- Ft  / havi 
nagyságrend:  1-2  db 

0 

Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató es Gyermekjóléti 
Központ (JSZSZGYK) 

45  db  /86. 354.102,- Ft/  havi 
nagyságrend:  3-4  db 

0 

Józsefvárosi Egyesített 
Bölcsődék (JEB) 

22  db  /35.106.263,- Ft  / havi 
nagyságrend:  1-2  db 

0 

Józsefvárosi Szent Kozma 
Egészségügyi Központ (JEK) 

108  db  /711.187.157,- Ft  / 
havi nagyságrend:  9  db 

0 

Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.(JGK Zrt.) 

76 db /714.627.375,- Ft/ 
havi nagyságrend:  5  db 

0 

 

Megnevezés 
Saját számlák közötti 
átvezetés darabszáma/ 
volumene 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 189  db  /8.327.380.897,- Ft 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal 

14  db  /3.067.050,- Ft 

Napraforgó Egyesített Óvoda (NEO) 0 

 

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
(JSZSZGYK) 

0 

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (JEB) 0 

 

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) 0 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.(JGK Zrt.) 1129  db  /1.798.319.262,- Ft 

 

Megnevezés 
Készpénzfelvétel eves 
darabszáma és nagysága 

Készpénzbefizetés eves 
darabszáma és nagysága 

Budapest  Főváros VIII 
Józsefvárosi kerületÖnkormányzat 

21  db  /12.670.000,- Ft 356  db  /109.473.174,- Ft 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal 

59  db  /40.779.550,- Ft 3  db  /187.650,- Ft 

Napraforgó Egyesített Óvoda 
(NEO) 

17  db  /7.731.560,- Ft 10  db  /307.598,- Ft 

Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ (JSZSZGYK) 

51  db  /23.904.000,- Ft 602  db  /116.213.673,-Ft 

Józsefvárosi Egyesített 14  db  /6.200.000,- Ft 233  db  /39.107.472,- Ft 

Bölcsődék (JEB) 

Józsefvárosi Szent Kozma 
Egészségügyi Központ (JEK) 

1  db  /200.000.- Ft 4  db  /1.030.000,- Ft 

Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.(JGK Zrt.) 

7 2 db  /104.400.000,- Ft 602  db  /280.163.046,- Ft 

18 

21U 



Megnevezés 
Postai jóváírás eves 
darabszáma/ volumene 

Postai kifizetési utalvány 
elektronikus éves 
darabszáma/ volumene 

Budapest  Főváros VIII.  kern-let 
Józsefvárosi Önkormányzat 

3682  db  /427.923.845,- Ft 158  db  /17.332.145,- Ft 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal 

186  db/6.820.951,-  Ft 16  db/5.232.828,-  Ft 

Napraforgó Egyesített Óvoda 
(NEO) 

0 0 

 

Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ (JSZSZGYK) 

2  db  /762.651,- Ft 0 

Józsefvárosi Egyesített 
Bölcsődék (JEB) 

0 0 

 

Józsefvárosi Szent Kozma 
Egészségügyi Központ (JEK) 

1  db  /60.942,- Ft 32  db  /8.815.623,- Ft 

Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.(JGK Zrt.) 

' 61 874  db  /832.367.921,- Ft 45  db  /1.113.892,- Ft 

   

Megnevezés 
Jutalékok, díjak eves 
nagysága 

Könyvelési díj 
(tranzakciós illeték) 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

240  db  /6.329.606,- Ft 104  db  /15.287.170,- Ft 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal 

34  db  /271.211,- Ft 22  db  /1.718.649,- Ft 

Napraforgó Egyesített Óvoda 
(NEO) 

0 8  db  /472.845,- Ft 

 

Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ (JSZSZGYK) 

2  db  /1.696,- Ft 10  db  /3.171.845,- Ft 

Józsefvárosi Egyesített 
Bölcsődék (JEB) 

2  db  /498.961,- Ft 10  db  /709.364,- Ft 

Józsefvárosi Szent Kozma 
Egészségügyi Központ (JEK) 

33  db  /115.977,-Ft 9  db  /3.274.803,- Ft 

Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.(JGK Zrt.) 

' ' ' 18 873 162  -  Ft 7.312.461,- Ft 
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Megnevezés Kibocsátandó 
bankkártyák száma 

Használat jellege 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

2  db vásárlás (áru-és 
anyagbeszerzése) napi 1 
alkalom 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal 

4  db vásárlás (áru-és 
anyagbeszerzése) napi 1 
alkalom 

 

Napraforgó Egyesített Óvoda 
1  db készpénzfelvétel - havonta 

átlagosan  3  alkalom 

Józsefvárosi Szociális 1  db 
átlagosan  8  alkalom 

készpénzfelvétel - havonta 

Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ 

Józsefvárosi Egyesített 
Bölcsődék 

1  db készpénzfelvétel - havonta 
átlagosan  5  alkalom 

Józsefvárosi Szent Kozma 
Egészségügyi Központ 

0 

 

Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ  Zn. 

0 

 

Megnevezés 

Elektronikus 
(elektra) 
terminálok 
száma 

VPOS/tranzakció 
szám és érték 

POS/ 
tranzakció 
szám és érték 

Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

2  db 0 0 

Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 

0 0 2 db GPRS 
(mobil) 
terminal, 
300/db/hó 
átlagos 
tranzakciószám, 
várható 
legmagasabb 
tranzakcióérték: 
100.000,- Ft, 
vásárlások 
átlagos összege: 
11.500,-
Ft/tranzakció, 
várható 
bankkártyás 
forgalom: 
3.000.000,-

 

Ft/hó 

Napraforgó Egyesített Óvoda 0 0 0 
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Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és  
Gyermekjóléti Központ 

5 0 0 

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 0 0 0 

Józsefvárosi Szent Kozma 
Egészségügyi Központ 

1 0 1  db /  2200 
tranzakció/év 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zrt. 

27  db 2  db/  116 
tranzakció/év / 

tranzakció átlagos 
összege  12.280,- 

Ft 

2  db  /127 
tranzakció/év/ 

tranzakció 
átlagos összege: 

12.120,-Ft 

• Önkormányzatunk az önkormányzat és a költségvetési szervei,  va  amit a gazdasági 
társasága számlavezetése esetében nem kíván számla összevezetési  (cash-pooling)  rendszert 
üzemeltetni. 

• Bankszámlakivonat papír alapon: Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 
(JEK) kér, az Önkormányzat, a költségvetési szervei  (5)  és a Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.(JGK Zrt.) nem kérnek. 

• Helyi adók befizetésének jelenleg alkalmazott módja: 
- Az Önkormányzat adószámláira OC  52, 55  és április  1.  napjától OC  51  típusú 

csekken és átutalással történnek a befizetések. 

• Bérleti díj, helyiségbérleti díj és parkolási díj befizetésének jelenleg alkalmazott 
módja: 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-nél a bérleti díj, helyiségbérleti díj és 
parkolási díj befizetése OC  51-31.  csekken, OC  54-31.  típusú csekken, 
átutalással, készpénzbefizetéssel, valamint VPOS terminálon keresztül történik. 

• Étkezési térítési díjak befizetésének jelenleg alkalmazott módja: 
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék: az étkezési térítési díjak rendezése 
készpénzben történik az adott bölcsődében. Jelenleg a bölcsődevezetők 
közvetlenül a bankszámlára fizetik be a beszedett összeget.  A  készpénz-
befizetési lehetőségek korlátozásának bevezetésével biztosítják a JSzSzGyK 
pénztárába a befizetést. 
Napraforgó Egyesített Óvoda: az étkezési térítési díjak rendezése részben 
készpénzben történik az adott óvodában, az óvodavezetők közvetlenül a 
bankszámlára fizetik be a beszedett összeget.  A  készpénz-befizetési lehetőségek 
korlátozásának bevezetésével biztosítják a JSzSzGyK pénztárába történő 
befizetést. Másrészben átutalással a JSzSzGyK bankszámlájára. 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ: az étkezési térítési 
díjak rendezése részben készpénzben történik az adott telephelyen, a beszedett 
összeget azon szakmai vezető, akihez az adott telephely tartozik közvetlenül a 
bankszámlára fizeti/fizette be.  A  készpénz-befizetési lehetőségek korlátozása 
miatt folyamatosan állnak át a JSzSzGyK pénztárába történő befizetésre, 
részben átutalással az intézmény bankszámlájára. 

• Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. esetében a parkolási bevétel zsákos 
készpénzfizetés gyakorisága  8-9  alkalom/hó, melyből a Fővárosi parkolási bevétel  2 
MFt/alkalom, a Józsefvárosi parkolási bevétel  7  MFt/alkalom. 
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• Csekkek nyomdai előállításában az Önkormányzat, a költségvetési szervei, a 
gazdasági társasága nem igényli a  Bank  közreműködését. 
• Jelenleg az Önkormányzat nem rendelkezik sem látraszóló, sem lekötött 
betétállománnyal Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-nél 2018-ban betétlekötés nem 
volt. Korábban az átmenetileg szabad pénzeszközöket kizárólag rövid lejáratú betétként 
kötötték le.  A  költségvetési szervek esetében betétlekötés nem volt. 
• Az átmenetileg szabad pénzeszközöket az Önkormányzat - a befektetési gyakorlata 
szerint - rövid lejáratú (féléves), államilag garantált állampapírba fekteti be. 
• A  beszerzési eljárás a finanszírozási ajánlat (folyószámla hitelkeret, fejlesztési 
hitelkeret) bekérésére nem terjed ki. 
• Az Önkormányzat és a költségvetési szervei, gazdasági társasága egyéb 
szolgáltatásokat (pl: fiókbérlet, széf) nem kíván igénybe venni. 

Nemzetiségi Önkormányzatok száma, megnevezése 

1. Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat 
2. Józsefvárosi Örmény Önkormányzat 
3. Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
4. Józsefvárosi Görög Önkormányzat 
5. Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 
6. Józsefvárosi  Roman  Önkormányzat 
7. Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 
8. Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat 
9. Józsefvárosi Szerb Önkormányzat 
10. Józsefvárosi Roma Önkormányzat 

Valamennyi nemzetiségi önkormányzat  1  db számlával rendelkezik. 



4.  sz. melléklet 

Ajánlattételi Nyilatkozat 

„Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a 
nemzetiségi önkormányzatok, valamint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása" tárgyú 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban. 

Alulírott , mint a  ajánlattevő (székhely:  
 (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi 

formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

I. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van 
ajánlattételi felhívással, vagy annak mellékleteivel, illetve azok bármely feltételével, akkor az 
ajánlatunk érvénytelen. 

2. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak 
bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az ajánlattételi felhívásban, 
annak mellékleteiben és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 

3. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem 
változhat sem a beszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. 
Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a 
beszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során. 

4. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a szerződést 
megkötjük, továbbá az ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben rögzített szolgáltatást az 
ajánlatban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük. 

Kelt:  

cégszerű aláírás 
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5.  sz. melléklet 

Titoktartási Nyilatkozat 

„Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a 
nemzetiségi önkormányzatok, valamint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása" tárgyú 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban. 

1. Alulírott  mint a  ajánlattevő (székhely:  
 (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) nyertességem esetén tudomásul veszem, 

hogy a  „Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési 
szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zrt. bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása" 
tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban foglalt feladataim el látása során 
a tudomásomra jutott, bizalmasnak tekintett információkat titokként kezelem, azokat illetéktelen 
személynek nem adom át, nem teszem hozzáférhetővé, nem hozom illetéktelen személy vagy a 
nyilvánosság tudomására. 

2. Vállalom, hogy a bizalmas információkat vagy azok részeit magam vagy illetéktelen személyek 
hasznára nem alkalmazom, abból felhatalmazás nélkül más bizalmas információt nem készítek, 
felhatalmazás nélkül az adatot nem másolom, nem sokszorosítom, abból kivonatot nem készítek, 
illetve ezek tartalmának rögzítésére semmiféle technikai vagy más eszközt nem alkalmazok. 

3. Tudomásul vettem, hogy a bizalmas információt tartalmazó adathordozót a megismerési jog 
megszűnésekor (pl. szerződésben foglaltak teljesítése, a munkáltatóval fennálló jogviszonyom 
megszűnése stb.) ajánlatkérők részére köteles vagyok átadni. 

4. Tudomásul vettem, hogy a titoktartási kötelezettség a szerződés lejáratát követően is a vonatkozó 
jogszabályban meghatározott ideig,  de  legalább öt évig terhel. 

5. Tudomásul vettem, hogy a nyilatkozatban foglaltak megszegése miatt ajánlatkérők kártérítési 
és/vagy egyéb igényt érvényesíthetnek velem szemben. 

Kelt:  

cégszerű aláírás 
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Ajánlattételre felkért gazdasági szereplők 

„Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a 
nemzetiségi önkormányzatok, valamint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ irt. 

bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása" tárgyú 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban. 

1. CIB  Bank  Zrt. 
Székhely:  1027 Budapest,  Medve  u. 4-14. 
Cégjegyzékszám:  01 10 041004 
Adószám:  10136915-4-44 

2. K&H  Bank  irt. 
Székhely:1095  Budapest,  Lechner  Ödön fasor  9. 
Cégjegyzékszám:  01 10 041043 
Adószám:  10195664-4-44 

3. Magyar  Takarékszövetkezeti  Bank  irt. 
Székhely:  1122 Budapest,  Pethényi köz  10. 
Cégjegyzékszám:  01 10 041206 
Adószám:  10241662-4-44 

4. OTP  Bank  Nyrt. 
Székhely:  1051 Budapest,  Nádor  u. 16. 
Cégjegyzékszám:  01 10 041585 
Adószám:  10537914-4-44 

5. Raiffeisen  Bank  irt. 
Székhely:  1054 Budapest,  Akadémia utca  6. 
Cégjegyzékszám:  01 10 041042 
Adószám:  10198014-4-44 

6. Sberbank Magyarország irt. 
Székhely:  1088 Budapest,  Rákóczi út  1-3. 
Cégjegyzékszám:  01 10 041720 
Adószám:  10776999-2-44 

7. UniCredit  Bank  Hungary irt. 
Székhely:  1054 Budapest,  Szabadság tér  5-6. 
Cégjegyzékszám:  01 10 041348 
Adószám:  10325737-4-44 
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