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Városgazdálkodásĺ és Pénzůigyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

HatÁľ ozati jav aslat a bizot1ság számára:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|oterjesztés
meg!árgya|ását.

Tĺsztelt Képviselő-testĺilet!

Magyarországf0I3. évi központi koltségvetéséről szőlő 2072. évi CCIV. törvény (a továbbiakban:
költségvetési tĺirvény) 72. $ (1) bekezdése a|apján az tů|am az 5000 fő lakosságszźlmot meghaladó
telepiilés települési önkormányzatźnak ideértve a fővárosi önkormányzatot és a kertileti
önkormányzatokat is _ a fenti paragľafus (2) és (3) bekezdése szerinti adósságelemei nélkül szźlmított
2012. december 31-i, az áí,á||a|ás iđőpontjában fennálló adósságállománya és ezen adósságnak az
átvźilalźs időpontjáig számitottjárulékai összegét - a74. $ (3) bekezdésben meghatźtrozott kivétellel -
részben átvállalja.
A koltségvetési törvény a1f . $ (2)bekezdésében az źil'am á|ta| teljes méľtékben átvállalt adósság eseteit
hatttrozzameg.

A kĺiltségvetési törvény 7f . s (4) bekezdése szerint az átvźi|a|ással érintett adósság magában foglalja:

- a gazdasági stabilitlísról szóló 20|1. évi CXCN. töľvény (a továbbiakban: Gst.) 3. $ (1)
bekezdés a)-c) pontjában foglaltaknak megfelelő kölcson- vagy hiteljogviszonyon, hitelviszonyt
megtestesítő éľtékpapíľon, 
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- továbbá azáná||a|t adósság esetében váltókibocsátáson alapuló

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzngyi intézmény fe|é
fennál ló tartozás okat.

A Gst.3. $ (1) bekezdése:

,,3. s (1) Adóssógot keletkeztető üg,llet és annak értéke:
a) hitel, kolcson felvétele, átýáĺIalása a folyósítás, ánállaĺás napjától a végtorlesztés napjáig, és
annak aktuáI is tőketaľtozása'
b) a szómviteĺrőI szóló t0rvény (a tovóbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő
éľtékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó
értélcpapír esetén annak névértéke, eg1,,éb értélEapír esetén annak vételárą,
c) vóltó kibocsátdsą a kibocsdtás napjától a beváltás napjóig, és annak a váltóval kivóĺtott
ko t e l e z e tt s é g ge I me ge gł e z ő, kamat ot n e m t ar t almaz ó ért é ke,,,

A hitelintézetekľől és a pénztigyi vźi|a|kozásokľól sző|ő 1996. évi CX[. törvény 4. $.a a pénzügyi
intézmény fogalmát határozza meg. E tĺĺrvény 4. $ (1) bekezdése alapjáĺ pénzügyi intézmény a
hite|intézet,illetveapénzijgyivźil|a|kozás.

A Képviselő-testtilet 2013. febľuár 20-źtn tárgya|ta az adősságátvźi|a|ás végrehajtásának menetét és az
5 6 l f 0 1 3 . (II. 2 0. ) számű határ o zatáb an az a|ábbiak s zerint döntott :

,,A Képvise|ő-testĺilet
l) Magyarország f0|3.évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény

(továbbiakban: költségvetési torvény) 7f-75. $-aiban foglaltakĺa figyelemmel kinyilvánítja,
hogy a költségvetési törvényben ílt feltételekkel az adősságźtllománya Magyar Allam által
történő átvál'|a|źsźń igénybe kívánja venni.

f) kijelenti, hogy az önkoľmányzat nem rendelkezik olyan betéttel vagy számlaköveteléssel, ami
kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik' vagy annak fedezetére, teljesítésének
biztosításáu| szolgźi.

3) kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvro| sző|ő 1959. évi rV. töľvény 332. $ a|apjźn
megállapodást kíván kötni a Magyar Allammal az önkormányzatot terhelő, az
adósságátvállalással érintett adósságállomány a áw ä||a|źsźrő|'

4) az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert' hory
a) megtegye a koltségvetési torvény 72-75. $-ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket,
b) az źná||a|ással éľintett adósság részétképezó váltó állományát a koltségvetési torvény 7f.
$ (5) bekezdésére figyelemmel _ a kölcsön- vagy hiteljogviszonnyal azonos feltételekkel _
fej lesztési hitellé a|akitja át,
c) a költségvetési torvény 74. $ (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse meg,

5) utasítja a polgármesteľt, hogy az adősságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiľől a soľon
következő tilésén táj ékoztassa a testületet.''

A fenti hatttrozat 5. pontja a|apján a Képviselő-testiilet f0|3. mźrcius 6-án tartott ülésére tźtjékoztał,Ís

készült az átvá||alás mértékéről, mely szerint az á||am 4.46|.124.981 foľint összegrĺ adósságot és ennek
a költségvetési törvény 72. s (1) bękezdésében meghatározott járu|ékai összegét vźi|a|ja źt az
onkormányzattő|.
Az onkormányzat2O|f. december 31. napján fennálló adósság ái|ományát az előterjesztés 1. szdmíł
me l l é k l e t e tarta|mazza.

Azoknak az onkormányzatoknak, akiknek az źtwá||a|ttssal érintett váltó állományuk yan) az źmá||a|ás

érdekében a vá|tő á||omźnyát legkésőbb 2013. június 1f . napjáig - a kölcsön- vagy hiteljogviszonnyal
tzonos feltételekkel - működésivagy fejlesztési hitellé kell átalakítani.

onkormányzatunk által kibocsátott sajźń váltók jelenleg a Commerzbank birtokában vannak. Az
előteľjesztés 2. satmĺL melléklete bemutatja az Önkormźnyzat által kibocsátott váltókat és a váltók
|ejáratźfi. Az onkoľmányzat 20|3. mttrcius 25. napján fennálló összes vá|tőtartozása névértéken
17.57I.484 CÍ#.



A Commerzbank az onkoľmányzat te|jes vá|tőtartozását tőkére és kamatra bonfua kimutatta, me|y az
előterj esĺés 3. szdmíł mellékletét képezi.

A váltó miĺkodési vagy fejlesztési célú hitellé torténő átta|akításához hitelfelvételére van szükség,
melyhez az Önkormźnyzat hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatokat ellátó ESZ-KER Kft.
tźtjékoztatźsa szeľint aközbeszerzéselaől sző|ő 2011. évi CVIII. törvény alapján közbeszerzési eljárás
lefolytatása szükséges, tekintettel arľa, hogy a vźitő összege az uniós érté|łlatźrt meghaladją mely
összóg 2013. évben 54.560.000 Ft (Kbt. l20. s k) pontja). azÉsz-l<pR Kft. ugyanakkor a speciális
körülményre tekintettel a Közbeszerzési Hatóság állásfogla lását kéľte.
Az onkorményzat 15.832.242 C}IF annuitásos (egyenlő tĺirlesztő részlet) fejlesztési célú hitel felvételét
tervezi a fennálló vá|tőtartozźtsa átalakítása miatt. A becsült éĺ1ék a|apján uniós éľtékhatĺárt e|érő nyí|t
közb eszer zési e lj árás lefolyatĺása szüksé ges.

Törlesztés időpontja
2014.03.0r.
2015. 03. 01.
2016.03.01.
2017.03.0t.
2018.03.01.
2019.03.01.
2020.03.01.
202r.03.01.
2022.03.01.
2023.03.01.
2024.03.0r.
2025.03.0r.
2026.03.0r.
2027.03.01.
Osszesen:

Tőketöľlesztés Kamat törlesztés Névérték
1.f48.44| CI# 6.665 CřIF 1.255.106 Crm
r.238.337 Cr# 16.769 Cr# 1.255.106 CItr
1.ff7.731 CrlJ. 27.37s Cr# 1.255.106 CHF
1.2r5.7f5 Cr'ľ. 39.381 CI{F 1.255.106 CI{F
1.200.581 CřIF 54.525 CI# 1.255.106 CFIF
1.180.041 Crm 75.065 CI{F 1.255.106 CI{F
|.I57.944CI{ř. 97.|62CI# 1.255.106 CřIF
|.|32.702CIfr 122.404CÍJř. 1.255.106 cHF
1.106.108 CI{F 148.998 CI{F 1.255.106 CHF
|.079.657 CÍ# 175.449 C|# 1.255.106 cI{F
1.052.824CrrF 202.282Cr# 1.255.106 CHF
1.022.477 CrrF f32.629 Cr# 1.255.106 CHF
998.403 CIIF 256.703 Cr{F 1.255.106 CI{F
97r.271Crľ 283.835 CI{F 1.255.106 CI{F

I5.832.f42 CI# 1.739.242 CIJľ. 17.571.484 CÍ'F

A hitellé töľténő źia|akításkizárő|agaváitőval' azonos feltételekkel töľténhet meg (költségvetési töľvény
72. $ (5) bekezdés).

E feltételek onkoľmányzatunk e s etén az a|ábbiak
A hitel futamideje 20|3-2027., azaz tizenöt év. A hitel fix összegÍĺ kamatozású, minden év máľcius l-i
törlesztéssel. A hitelt az źillam źúvái|a|ja, ezért biztosíték nem kö,thető ki és a hitel folyósítással
kapcsolatos egyszeri költség (pl. hitelbírálati díj' egyszeti folyósítási költség, közjegyzői díj stb.) nem

számolható fe|. Az ajźn|attéte|i felhívás tervezete az e|őterjesztés 4. szdmú melléklete.

A hitelfelvétel az onkormányzatrészérő|nem igényel pénziigyi fedezetet,merteztazźillamáúvá|la|ja,,
illetve nem új kötelezettségvál|a|ás, ajelenleg fennálló véůtőtaÍtozźIs źúalakítźsátra szolgál.

A Képviselő-testtilet hatĺísköre a Magyaroľsz,ághe|yi önkoľmányzatairól szőlő 2011. évi CLXXXIX.
töľvény 42. s 4. pontjában foglaltakon a|apul.

Kéremaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását'

Határozatijavaslat

A Képviselő.testĺi|et úgy diint

l) Magyarorczág 20l3.évi központi költségvetésérő| sző|ő 2012. évi CCN. tcirvény 72. s (5)

bekezdése alapjźn a 20|4.2027. évben lejárő 17.571.484 cI{F névéľtékĹĺ vźútőt _ |5.832.242
CIIF tőke, 1.739.242 CřIF kamat - źúa|akítjafejlesztési célú hitellé.

2) ahatfuozat 1. pontja szerinti áta|akítás érdekében közbeszerzési eljáľást 1ľJldit 15.832.242 CI#
fejlesztési célú hitel felvételéľe.



3) jőváthagyja az előterjesztés 4. számú mellékletét képező ,,Hitel nýjtása Józsefuáľosi
onkormányzat szźmźravát|tő źia|akítására,, tátrgytl aján|attéte|i felhívást és dokumentźrciőt.

Felelős: Polgáľmester
Határidő: 20|3. március 27.

A d iintés végľehaj tás át v égző szerv ezeti egység : Pénzĺigyi Ügyosztá|y, Ész.xnn xľt.
Budapest, 2013. mźrcius 22.

Törvényességi el|enőrzés:
Rimán Edina
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nevében és megbízásából:
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dr. Mészár Eľika ,/a|jegyzó



-sP

nÚcl'
kđ|q6n

feIvéte|éni

Ęitel'
külcaün

lcJárátĺ ćv

Hitelek és kÖlcsÖnÜk á|lom ány a 2012. 12. 3|-én

nllelr Kolclon
@ddA
mrind

{FB hit.| (ülf.Iüil|[a

7ŇĄ 7n7

szenjdé!EínB Tđr|eg'té! iltcnc

2 3?3 655 ofr

félévs, ápÍilis 15'

Kanatfeltéle|ek

1017

kanátláb
bázisio 

'1o/.
kamalÍés,
kamtláno8atotl
hilel

i'lév4' Ápti|is l5'

remaÚE!6
B/rkor|sÁ8Ä

é|ćveą ápľ||is l5'

3 havi BUREOR
kamatláb
bÄziÝł,1o/.

neg/edévs, nailáÍi
ne6,cdév.t kővelő
hÓnap utÓlsÓbanki

leB/edévs, ÍaptáÍi
!egľedév utÓl9Ó

Eho!Ítćk
megn vdsć

áMlláb ;
Äzis+o,1%o 

.

GA-03il67

nes/edév utols
hÓnapjának 5.

Inka$zÓjot,
Öntományati śaját

bwétel bankra

negycdévct kčiletô
hÓn8p utÓlsÓbánki

amátláb

'ázis+0'0t%

GAP41l t69

né&,édév uto|sÓ

hÓnapján'} 5.

Eltel
lcvizeneÍ

neBí.dévs' naptári
neBedév utÓlsô

omatláb '.
,ázi*|,56y.

neEĺedév ulols
hÓnapjáĺak 5.

InkaszÓjog'
önkománt22ti sját
bďéGl bankB

2012. deccmber
3ĺ.4n

|pEĺedév6 napĺári
Es'edév utÓl9Ó

kanEt|áb
bázis+o'o6%
kamáttés .

sFÍ-MN4q.2?!/2

leE/edéves. naptári
lcBÉdév u|6|sÓ

ileB,edéÝs,
negrcdéĺ els6
hÓnapjámk 5.

kamatláb
bázis+l'06%

E'I.!ft6 Étz|.
2013. évb.n

sFt.MNiq-22t/1

ncg/edćvs' naPlári
ne8yědév utÓlsÓ

\z ónkomáĺtrt

I havi EUREOR
ffiat|áb
,ázi*3,5o/o

Tótle'fl6 ŕ!zl.l
2014. é!b.n

CommeEb

nes/dévs,
ncstedév éls6
h6napjánat 5'

neAF"dévs' neplári
ne8ydév ut6lsÓ

{zđí}omán%t

6 605 1f',.

Az ön.komán%l

Utok ćť|
lô.|c'rtô ŕtzlc

3 hávi EI'IRIBoR
kam8uáb
bÄzjs+z,svo

neB/edévs,
neB/edév elŚ6

hÓn6pján'k 5'

|' Ę^

neErcdéÝes. naptári
neBEdév uIőls6

2 359 881

Az önkománya|

megblfás' 6
K{sżizet6i
kąc$é8rállálási
szeŹfuéś Gamntiqa
lłite|8amncia zn -

*,J-lb Lł^}

tol 12f BD

3 hNi EUREOR
krmatláb
bázis+z,5o/o

negrcdévs'
neE/.dév.lső
hÓnapjÁnak 5.

6 4q1 ?ŕlq

ncEĚdévś, naptári
ne$lldév ulÓlsÓ

mcgbĺzás' és

Késáielói
ke6égvá||a|ási
r4Eódés GaBiliqá
Hitel88Bncia zí .

wdtu6

les/edévs, naptári
rcgtedév utÓ|sÓ

168 56r

] h8Ýl EURIBoR
Gmatláb
lázis+2,5o/o

t!

ncs.cdéilcs' Bpt&i
ĺegrcdév ÚÓlsÓ

1

lvcntc cE/ŕr

mgbĺzás' és

K'ásźid.ői
kez6sé$átlalási
*P,ődés centiqa
Hitelg@cia zí .

168 541

nalk0l

|9mat|áb

'Áziś+3'5%

négltdévs, naptáÍi
neB/edév ut6|sÓ

2 35t 02(

u

ne8blás' és

K4sá4t6i
rcmétyá|lalási
*ęődés Glmítiqa
!|iteltaEncia zí .

lę8ľcdévs, naplłi
|eE/eiév utÓ|sÓ

1la

4ĺľ} 5o5 2E

.. f -

Ńj.klB8rlrtiidlj .B#

!l

999 000 000

FihiBfuđ ts

|ĺ' lm m

rciŃleiqBd

t Ź5J I

ŇJ.bb8|l.bi dj 6d

l 
'śJ 

tíl

Đd#đđöj
IJrĺ20|J: |3|JdlÉä
Đlądądtlb|&M

ÁĺÜńí.Mđóí&.
dŃĐ*'



HIel,
kđ|q6n

fe|vételćn(

:áf ild hild íüfďúiíĺL o!t' int

Ettet,
kđlcrün

lelÁreĺ| év

Hitelek és kÖlcsÖnÖk á|lománya2012.12. 31-én

Wŕ|Ädé'
turlnll s4d6đésęámi

7n61

TđÍl.ŕés ĺlteme

félév6' április 15

és okőber 15.

Krmrtfcltćtelck

neg/edéÝs' naptári
neE/edév utÓlsÓ

kanÁtláb
báz|sr0'7%
kamat.é!'
kamttámogetoí
hitel

Eg]redév utotsÓ

napjának 5.

KrmetÍi4té!
B|AkorisÁga

kámetláb
báŽiŚĺ0'0E%

leg/edév UtolsÓ

lÓnapjának 5'

neE|edév.t kťÝe|6
hÓnap utÓlsÓbanki

ianatláb
|ázis+, ,s6yr

ne$/edév utolsÓ

hÓnapjának 5'

Biz(ośĺ(ék
mc8ne!@&e

neg/edév*, naptári
neB/edév utÓ|sÓ

śFt-MN

kánatláb

'áfis+0'06%

IilasÓjo8'
őnkománräti gjál
bevélel bankn

n.g/edévs,
negyedév els6
hÓnapjának 5.

nearedévs, naptáti
nes|cdév utölsÓ

iamatláb

'ázis|l'06%

Eitel
dev|znĺeľ

SFI.MUN49-22 IR

Az Önlománłu I

gyedévs, naptáti
Ie&rcdév utÓ|śÓ

EIlc| Ál|ođánJa
2012. dccembeŕ

3l-én

3 havi EUFIBOR
kámadáb
h zis+3,so/r

krmalrés

neE|edévs,
neg/edév els6
hÓnapjÁnak 5.

l.tyeiÚves, naptári
leE/edév utÓlsÓ

sH.MN{9-22t16

20ĺ3. ćvbt

Azonk0mántrt

) hĹi EURIBOR
kgmat|áb

6Äzj*2,5o/o

ĺcEyedév6'
neB/edév els6
hÓnapjának 5.

negrcdévG, naplári
negyedév utÓlsÓ

banki munkanaD

Az tnlománr4t

rćB|ct20l4'
ćvbcn

sE.MNł9.22ll4

me8bĺás' és

KészÍi416i
kemć8válIalási
sćPődés GaÉntiqa
Hite|8amncia zŕ .
0 850/

3 havi EURIBOR
kamatláb
bázi*2,5%o

rcE/đévś Mptári
neB''edév ÚtÓlső

legyedévs.
!e&|edÉv els6
lônapjának 5.

Utoltő ćvl
ĺěr|c!z|6 ľé!'|.

7 771 11(

megblzjE ć.9

K4sffirctói
ke#étľál!alási
*E6d& Grntiqa
Hitelgamcia Zn -

negy.dévs' naptári
neB|eiév utÓlsÓ

banki muĺ}ánap

I havi EUREOR
kámatláb
)áfis+z,syo

|Ą 541 20ź

n.n/cdéveą mptáÍi
ncgy.dév utöIsÓ

21 159 185

me8b|zÁs' és

KésđÉt6i
ker6égrál|alási
*E6dés GaÉĺtiqa
Hit.|taEncia zí -

omatláb
|ázi,s+1 ,5o/o
(ámffi

neB/.déÝs' naptári
neB/edév utÓ|sÓ

Azomali bes*dé.9i

mctbĺzáE 49

Készfifet6i
keBsć8válla|áŚi
sEP6dés GaEntiqa
Hitel8ađcia zÍ1.

a 547 tqt

le&vđévs, naptári
les/edév utÓls6

'anki 
munkrnap

t l{t ora

294 314 t4(
@j.H$ut8ihrri dt ffii

999 (}ĺm 000

ňi+Ni'E6 <.6

599 ll(

-)

It? 500 o0(

óiei4iE6 ęd

rjAtř8tlÚi dÜ 6*

Bd#đ&đj
l.Jĺ20tJl IJ|''dléá
totąď'ffilfuô



vł|tôkiM ś codinsP

H(ell
k6lc!ón

felvéte|ćnl

Hltel,
k6|csôn

eJÁrntl ćv

IIitelek és kÖ|cstinÖk állománya 2012. If' 3I-én

A devizás hitelek Ft.ri łŕś'ínífuA

H|t.|' k6|crđn
wtfÁdé!

@r|n(i đ!mEe

1ioÄ

CommeEb
ánk

SanídéręÁna TđrlMć! il(cmc

RH.15|ś

)

1Ä 1,7

łnk

élévs, április l5
s oklÓbćr l 5.

Kĺmrtfe|tételck

é|évs' áp.ilis 15'

l hďi BIJREoR
iamat|áb

lázis+o,7o/o

Krnatíi4téś
BlĄkoľir6Ba

ťeme egJ,ser

10r1

Ematláb
|ázis+o,7y6

3 ?33 506 001

Ery.dévs, naplári
E8yedéveĺ kÖvel6
|ćnaP utÓlśÓ banki

Blztosĺték
meg!evećsc

élévs, áp lis 15

s oktÓber 15'

legľedéYs, naptári
Es/edéť utÓlsÓ

nlasszÓjo8,
hkomán}uti sját
télel bantB

ělévs' április l5'
ls okÓbeÍ 15.

] hávi EURIBoR
krmat|áb
báz|s+o,1y.

Hllel
de1'i2nneí

március 0l

cmátláb
,ázisłt,1o/o

n(cl áľoňh}.a
2012. deccmber

3l+n

tnk'ŚÝÄ féIhátá|má''ś

|.s|edévs, Mptári
Eďedévet kÖvet6

|Ónap utÓlsÓ banki

Tór|e t6 ŕtzlet
201!' éÝb n

!eg/edév*, naptári
leEŕeiév utÓ|sÓ

ĺtáŚszÓjog,

'nkomán1zIi 
sját

Bétel banÍň

CF

T6.|ctzl6 Íét?|ct
!0l4. éYben

Inlá{ś76 fe|hálá|má7'ś

Ulo|tő évl
l.r|et't6 tćtz|el

t?t ont

NF

ní.d.Ef6

1 33E 337 781

t68 54

302 555 a52

Á{il& f.trodd.í nn.í.Ł.
\.tĺ ňhAó ]|.'!Br r

40 631 olt

302 555 asi

E8 174

10 630 42:

302 J5J 6J



ŁżkÓépslPĺ':{l:i;lĺ - |ĺł - łV.Í ).eĺIgnériěkekéni átadott yáĺtÓk

'' ''008.03.:0í:. . 202Ł03. 01' időszakľa

LakÓép |et ||t LakÓép Iet V

156 c7 ĺ f,e:



váltiÓ.Ös6zli'g.
( ,évÚť-fékł.''

I 255 106

1 2s5:1íÔ6:

'Ecedékossé'o

B ďapest Fětláľa9 Vt|l' Ksr.llôti Ö,nkorĺn*n.yzat
vältÓk kł5lcgł'nná alakĺtasához r ĺőŹoĺos k*| ku|ácló

1 255 í06

2014:0S.01

í 255 ,t.Os.

20.ĺ.5.Ü3.01

1 ?-55

2016.03"01

13408602S4-S8

1

1 utt.

255

2017.03.01

1340fi90f58-63

Rof.No.

1 255

1 vo

ä0'l8"03'01

1 340800264S8

1 255 106

1 UĐ

20ĺs.Ü3'01

,ĺ34080026s.73

1255 1aő:,

Becslés egy. 201.s'n .í4.i váľhat6' br'łlĺtó.{tô,kł + |ĺąľfi$t}
eĺôtÖľlogztús|.kÖ|tígľo a:ĺs.| sioB"íg;l G|"lF ímÍnát|ábą''(b'Ól

számott fprrĺaľdok alaRĺán
{ädát*líčłtF|Łan)

2020:03:01

12:65'108

ĺ 340B00275.76-79.80-83

2021.n3,41

ĺ ä56 1]s6

1 340800284-86-8 8.90-91

2a22,ą'?.Q1

1 340$90292"95"96"97=98

1 255 ĺ0É

20f3

1 3408002s9"300-301 -302-30s

25s Í06

;03'Ü1

2024.03,01

134ťlB003M.08

1 255 ĺ06

202S;03rfi

1T 5TĄ BA

í340Ü00309.1 3

ż026:0a'0í

A tábĺázatban kÖzělt adatok tájékoztatÓ jeltegÚek, igy kůlÖnÖseí} a számltások a jeĺen|egi isrnereteinken és a jelen|eg

érvéí1yęs piaci kamatlábakon aĺapu|flak; eŽéit az.adatok némi|eg mldosulhatnak'

Bqdapeet.'2013..märcius25' fisĺ[4&Á ľffitr&Ŕľ'ff äffiT;

Í3408003141l 8

2027,S3:S1

1340800319.23

i'+' ^t'lJ"'W-

1340800324.28

1340800329-33

1 24B ĄA1

I 238

1 227 731

ä3?

1 21ö7?t

t 20o 5.8í

'l 180 04í

Í 1ł7 g4A

Ą 13270

1 í06 tot

079 65i

.t 052 821

,. Đ22 Ą7i

, 9S8403

97tt 271

'ĺ.'#W

1583224f

\*l..i^. ŕ|-.- \.lł .LĹĘ***-tuftmbry





h. u.. ,*,ĺĺt W-l-

EUROPAI LINIO
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadvanya
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E.maĺl: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on.line
formanyomtatványok: http ://simap.eu.int

AJÁNLATI FELHÍvÁS

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) NÉv, cÍľĺ És KAPCsoLArľłRľÁsr ľoľr(ox)

Hivatalos név:
Józsefu áro si onkorm ány zat

Postai cím:
Baross u.63-67.

VáľoslKözség
Budapest

Postai irányítĺószám:
r082

Drszág:
Magvaľoľszág

Kapcsolattartási pont(ok) :

Címzettz
lr. Balla Katalin

ľelefon:

E-mail:
nllakata(d.i o zs efu aro s. hu

t'ax:

Inteľnetcím(ek) (adott esetben)
Az ajźnlatkérő źita|ános címe (] RL) :

www.frnkorhaz.hu
A felhasználói oldal cime ft]kD:

További infoľmációk a következo címen szerezhętőkbe:

[ ] Arcnos a fent ernlítętt krycsolafutási ponttaľpontokkal

[x] Ha attóleltérő, kéťfü tokse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iľatok (a versenypźrbeszédrę és a đinamikus bęszerzest
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

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

Äz ajtnlatokat vagy részvéte|ijelentkezéseket a ktjvetkező címľe kell benyújtanr:

[ ] Azonos a fent említett kapcsolattaľtási ponttal/pontokkal

[x] Ha atto| eltéro, kéťük tôltse ki az A.III mellékletet



I.2\ Aza.ĺÁľĺ,a,ľxrnó rÍpusł És ľŐ rnvÉrnľysncn vłcy rnvÉxľľysÉcĺI

II. SZAKASZz A. SZERZODES TARGYA

II.1) MĺcnĺľÁnozÁs

] Minisztérium vagy egyéb nemzetí vagy szovetségi
hatóság, valamint regionális és helyi szerveik
] Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

] Regionális vagy helyi hatóság

] Regionális Vagy helyi irodalhivatal
] Kozjogi szewezet
] Európai intézmény lhatő ság v agy nemzetko zi szetv ezet
Egyéb (nevezze meg):

x ] Altalanos közszolgáltatások

] Közrend és biztonság
Kömyezefuédelem
Gazđaságĺ és pénzügyek

Egészségiigy
Lakás szol g áItatás és közö sségi
rekĺeáció

] Szociális védelem
] Szabadidő, kultura és vallás
] oktatás

Egyéb (nevezze meg):

Az ajźĺnlatkérő más ajánlatkétők nęvében folýatja akozbęszęrzési eljarást? igen [ ] nem [x]

il.l.l ) Az aján|atkérő álta|a szerződéshez rendelt elnevezés

HitelnýjtásaaJőzsefu árosionkormányzatszámtravtitőáta|akitására

Il.l.2) Aszerződés típusao valamint a teljesítés helye
( Csak egl kntegóriát válasszon - árubeszerzés vagł szolgáltatás -, amelyik leginlaźbb
meýlel a szerződés vclgy cl közbeszerzés(ei) tcirgyának)

a) Epítési beľuházás [] b) Aľubeszerzés [] c) Szolgáltatás
megrendelés [x]

Kivitelezés t ]

ľervezés és kivitelezés t ]

Kivitelezés, báľmilyen eszkozzel, I l
nóđon, az aj źnűatkérő źúta|
neghatározott
<övetelményeknek megfelelően

Ądásvétel t]

Lízing t ]

férlet t ]

lészletvétel t ]

)zek tl
<ombinációj a|Egyéb

Szolgáltatási
kategóľia

A teljesítés helye

VUTS.kód

A teljesítés helye:

NUTS-kód

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

vUTS-kód HUl01

II.1.3) A hiľdetménv a következők valamelyikóľe iľányu|



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

Keretmegállapodás megkötése [ ]

II. 1.4) Keľetmegállapodásľa vonatkozó információk (adott es etb en)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ]

A' tew ezett keretmegállapodás ľészťvevőinek
Iétszáma VA G Y, a d o t t e s e t b e n, maximtl li s l ét szám a

Keretmegállapodás egy

{ánlattevővel [ ]

A keľetmegáIlapodás időtaľtama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:

Indoklás aÍra az esetľe vonatkozóan,ha amegállapodás időtaľtama meghďadja a négy évet:

A kiizbeszerzéseknek a keľetmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsůilt
łisszéľtéke (c s ak számokkal) :

Becsült éfték ÁFA nélkül: Pénznem:

VAGY: és között Pénznem:

A keretmegállapodás a|apján megk<ltendő szerződések értéke és gyakorisźtga (amennyire
lehetséges):

il. 1.5) A szerződés(ek) riivid meghatár ozása:

Hite1szeľződés

II. 1.6) Ktiztis Közbeszerzésĺ Szój egyzék (CPv)

Fő szójegyzék Kiegészítő szőjegyzék (adott esetben)
Fő tárgy
Kiegészítő tárgya(ak)66 1 1 3000-5

II.1.7) A szerződés a Kiizbeszerzési Megállapodás (GPA) hatáiya a|á ŕartozik.e? ĺgen

[x] nem Il

II.1.8) Részekľe ttiľténő aján|attéte| (a ľészeĺcre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szüIrség szerint tobb példĺiny használható) igen [ | nem [x]

Igen válasz esetén az ajźnlatok benyujthatők (csak egyetjeloljön be):



részre [ ] vagy több részre I ]

II.2) SznnzooÉs szBnrNTI MENNYIsÉG vAGY a,r,xalľr'łzÁsr ron

i részre [x]

II.1.9) Elfogadhatók-e váůtozatok(alternatív ajánlatok)? igen [] nem [x]

II.2.1) Telies mennyiség (adott esetben, ualamenn1i rés7!, ás opciłit bekértuĄ

15.832.242 CHF összeg{í annuitásos feilesztési célú hitel nýitása az önkormányzat
szárnána váůtő hitellé töľténő áta|a|gtásáta| a Magyarotszág 2073. évi kozponti
költségveté:tőI szőIő 2012. éw CCIV. törvény 72.s (1) bekezdése és 72.$ (5) bekezdése, valamint
a Magyar Ailam és az önkotmáĺyzat között iétĺejött megállapodás alapján a váLtőban szerepIő
feltételekkel azonos feltételek mellett.

A hitel folyősítÁsának2073. június 1'2. nzpjáigmeg kell töĺténnie.

A hitel futamideje 15 év Q013_2027), töĺlesztés 14 részletbeĺ az alábbíak szeľint:

' . hitelfix összegű kamatozásí' minden év máĺcius 1_i töĺlesztéssel az alábbi összegekben:

Törlesztés időpontja
2014.03.01.
2015. 03.01.
2016.03.01.
2017 . 03.01.
2018.03.01.
f019.03.0r.
f0f0.03.0r.
2021.03.01.
20f2.03.0r.
2023.03.01.
2024.03.01.
f025.03.01.
20f6.03.0r.
f027.03.01.

Tőketörlesztés
Í.248.441CHF
I.238.337 CÍ{F
1.f27.731 Cr{F
I.2I5.725 CÍfr
1.200.s81 CI{F
1.r80.041 CIIF
1.157.944 CI'F

r.r3f .702 crJJ.
1.106.108 Cř{F
t.079.657 Cr'F
r.0s2.824 Crfr
L0f2.477 Cr#

998.403 Crm
97I.f7T CITF

Kamat törlesztés
6.665 Crtr

16.769 CI]F
27.375 CTIF
39.381Crm
54.525 CI#
75.0ó5 CHF
97.162 CIJF

If2.4O4 CTlđ.
148.998 Cr{F
175.449 CÍ{F
f0f.f82CÍĺF
f32.629 CÍ#
2s6.703 Cr#
283.83s CHF

A tőke- és kamattöĺlesztés gyakoĺsága: egyenlő ĺészletekben évente (minden év mátcius 01.
ĺ;rapján tötténik). '{z éves torlesztő ĺészletek méĺtéke a;zoĺ:ios, csak az egyes töĺlesztő tészIetek
tőke- és kamat aráĺya eltétő.

A hitelt az á)lam áwállallja, ezértbŁtosíték nem kothető ki.

Á' hitelfolyósítással összefuggésben egyszeri költség (pt. hitelbírálatl đĺj, egyszei folyósítási
költség, kőzjegyzőĺ díj, stb.) neĺr' számolható fel.

A szerzőđés teljesítése folyamáĺ az ajánlatk&ő a hitel (tőkĐ összegén kíviiĺ csak a fenti fix
összegri kamatokat - és a hjte|számlavezetési dĺjat _ téĺít; a nyetres ajáriattevő ezen kíviil
Semmilyen más költséget, đíjat,jutalékot egyéb, az ajáĺ7atk&őt teľheló tételt nem számolhat fel.



A1ánlatkétő a đíjmentes előtorlesztés jogát fenntat'ýa.

(adott esetben, csak s7ámokkaĄ

Ha isrzert, becsiilt éĺték ÁpÁ. nélkiil Qsak s7ánokka/), 

-Pénznem:

VAGY: és kö tt Pénznem:

II.3) A sZEpĺ'oDÉs IDoTARTAMA vAGY A BEFEJEZÉs, ł ľnlĺnsÍrÉs HATÁRIDEJE

Azidőtartarĺhónap(ok)baÍL: vag/ napokban: (a szerződés megkatésétől számína)

VAGY: kezdés (év/hó/nap)
befejezés 20f7.03.01

III. SZAKASZ : JoGI, GAZDASÁcL ľÉľZUGYIÉs ľBcrrľIKAI INF.oRMÁCIóK

ilI.l) A sznnzonÉsnn voľ,łTKozo FELTÉTELEK

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ | nem [x]

Igen válasz esetén a vételijog leírása:

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásánaktervezetl ideje:
barl: vagł napokban: (a szerződés megkaftsétől szómí

II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó infoľmációk (adott esetben)
A szerzódés meghosszabbítható igen [ ] nem [x]

Az esetleges meghosszabbítások szćtma(ha van ilyen): vagy: és közĺjtt

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgźt\tatás megĺendelésľe irányuló ismétlődő jellegtí
szeruódések esetében kérjük felttintetni a további szerzőďések tervezett idejét:

: vagv naookban: b szeľződ.ls mepkatésétől számí,

ilI. 1. 1 ) A szerző dést biztosító mellékkiitelezetts é gek (ado t t e s e tb e n)

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetésÍ feltételek éslvagy hivatkozás a vonatkozó
j ogszabáIyi ľendelkezésekľe

Ajánlatkérő előleget nem ťlzet. Ajánlatkérő éves gyakorisággal (minden év marcius 01.
napjan) ťlzetí meg a tőkét és kamatot. Ajánlatkérő tőke és kamatÍizetésre először 2014.
marcius 01. napjan köteles. Ajáĺlatkérő a tőke és kamat osszegét a Kbt. 130. $ (3) bekezdése
szeńnt átutalással az esedékességi időpontokban teljesíti az e|jźlrás |ezáĺásaként megkötött
szerződésben foglalt feltételekkel. Ajanlatkérő a hitelszźtmIavezetési díjat havonta fizeti meg
az ď1ánlattevő számára 30 napos fizetési határidővel a Kbt. 130.$ (3) bekezdése aIapjźn.
Ajanlatkérő a kifizetés során az Ađőzás rendjéről szóló tcirvény 36lA. $-ában foglaltakat

ies körben a|ka|mazza. Aiánlatkéro az e||enszolgźůtatás



megfogalmazott
Aiánlatkérő

1arta]rmán

az
más hiteldíj elemet semmilyen jogcímen

előtörlesztés jogát
nem vállal fel.

fenntaľtja.

III.1.3) A ktiztis ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági táľsaság, illetve
jogi személy (adott esetben)

k'lzźt:t

III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítéséľe egyéb küIiinleges feltételek? igen Ix|
nem []

(adott esetben) Ha igen, a különleges feltételek meghatźĺtozás

Magyatoĺszág 207j. évi központi költségvetésĺől szóló 20L2, évi CCIV. töľvény 72.s (1)

bekezdése és 72.$ (5) bekezdése

III.2) RÉszvÉrpl,l FELTÉTELEK

III.2.I) Az aján|attevőla részvételre jelentkező szeméIyes helyzetére vonatkozó adatok
(|<lzárő okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokbatőrténő bejegyzésľe
vonatkozó előírásokat is

Az e|őittsok teljesítésénekigazo|źtsźůloz szĺikséges adatok és a megköveteIt igazolási mód:

Kizĺíľó okok:
Az e|jttrźsban nem lehet ajánlattevő, a|válIa|kozó, és nem vehet résń. az alkalmasság
ígazolásábarl olyan gazdaságí szeľeplő, aki a Kbt. 56. $ (1) bekezdés a)-k) pontjainak,
továbbá a Kbt. 57. s (1) bekezdés a)-d), valamint Í) pontjrának hatźlya aIá tartozik. Az
eljrárásban nem lehet ajtnlattevő, aki a Kbt. 56. $ (2) bekezdésének hatźl|ya aIátartozik.

Megkövetelt igazolási mód:

Ąanlattevő vonatkozásában: ajfuiattevőnek a31012011. CXII. 23.) Korm. rendelet 2-10. $

szerint kell igazolnia, hogy nemtaÍtozik a Kbt. 56. $ (1)-(2) bekezdésének, valamint a Kbt.
57. s (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontjanak hatźiyaaIá.
A|vá||a|kozóésalkalmasságigazo|źsźnaigénybevettmásszewezetvonatkozásźlban:
- Ąĺínlattevő a Kbt. 58. $ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajźnlatában csak
nyilatkozni ktjteles arról, hogy a szerzóđés teljesítéséhez nęm vesz igénybe a Kbt. 56. $ (1)

bekezdése szeľinti |nzárő okok hatźiya a|á eső a|vá|Ia|kozőt, valamint az á|ta|a

alkalmasságának igazoltsttta igénybe vett más szewezet ĺem tartozik a Kbt. 56. $ szerinti
|<lzár ő okok hatáIy a altĺ.
- Ajánlattevő a3l0l20t1. (XII' 23.) Korm. rendelet 10. $ alapjan sajźtvá|asnása szerint:
a) saját nyilatkozatot nffit be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. $ (1) bekezdés

a)-d), valamint f) pontj a szeńntikizźrő okok hatálya a|á eső alvá||a|kozőt, va|amint az
áIta|a alkalmasságánakigazolásźlra igénybe vett más szervęzet nemtafiozik a Kbt. 57.

$ ( 1 ) bekezđés a)-d), valamint f) pontj a szerinti l<lzárő okok hatály a aLá, vagy
b) az eljarásban megjel<ilt alvállalkozó nyilatkozatźi - a meg nem jelöltek're az a) pont

szerinti nví|atkozat mellett -" valamint az alka ipazolására isénvbe vett más



szervezet ĺyíIatkozatát is benýjthatja arról, hogy a szeľvezet nemtartozik a Kbt. 57. $
(1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizátő okok hatálya aIá.

ÍI|.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmassás mesítéléséhez szĺikséses adatok és a Ąz' alkalinassáp
megkövetelt igazolási mód:

P/1. Csatolja a 3I0l2011. (xI. 23.) Koľm. rendelet
14. $ (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó |ezáĺt
uz\eti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje
számviteli jogszabáIyoknak megfelelően
összeállított éves beszámolóját. Amennyiben az
ajĺánlatkérő á|ta| kéĺt bęsziímoló a céginfoľmációs
szolgá|at honlapjáĺ megismeĺhető és etrőL ajánJattev ő
ajfuiatÁban nyilatkozĄ úgy az a1áĺl7atbaĺ nem
szfüséges beszámo|ő csatolása, a beszámoLő adatait
aján7atkérő ellenőrui.

P/2. Aján7anevő a 31'0/2071. (XIL 23,) Korm.
rendelet i4. s (1) bekezdés c) pontja aLapjáĺ az el1árást

megindító felhívás feladásának napjátőI visszaszámitott
hárorn évľe vonatkoző _ áfa nélkiil számitott
kőzbeszetzés tárgyának megfelelő tevékenységből
(önkormányzai tészér,e hitel folyósítása) szátmaző .

áLtaliáĺos foĺgalmi adó nélkĹil számitott _ átbevéte|ér'ől
szőIő nyllztkozatot, attól fiiggően, hogy zján7zttevő
mikoĺ iött létĺe, illetve mikoĺ kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésrc ái]nak.

Ha az ajánLattevő a 14.$ (1) bekezdés b) pontja szerjnfr
tattal azért ĺem ĺendelkezik az a1ánLarkétő áltrl e|őíÍt
teljes időszakban, meĺt az íđőszak kezdete utankezđte
meg működését, az a|kalrnasságát a kőzbeszerzés
tárgyábőI (őnkotmányzaĺ tészéte hitel folyósítása)
szátmaző árbevétekőI szőIő ĺyilatkozattal jogosult
tgzzolrĺ.

[ĺjánlattevő ftözös aján7attevők) az e|őfut alkalmassági
követelményeknek bármely más szeÍvezet (,^8y

szernéIy) kapacitäsára támaszkođva is megfelelhet a

t{bt. 55.$ (4)' (5) és (6) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően.

minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

Alkalĺnatlan az ajáĺl7attevő, amennyiben:

P/7. az utolsó lezáĺtuzLea évben negatíĺ
volt a m&leg szerinti eĺedménye.

P/2. az eLjátást megindító fe|hivá:
feIadásáĺak napjátőL visszaszámitoť
hátom évben tďjesített kozbeszetzéĺ
targyábőI (önkormáĺyzaĺ részérc hite
fo|yősítasa) származő általános foĺgalm
adő nélkiil szárnitott áĺbevétele éventt
nem éri el a 70.000.000 Ft összeget.

.2.3) Míĺszaki, ĺlletve szakmaĺ alkalmasság



.erinti
letve
íatokat:

alkalmasság megítéléséhez szÍikséges adato alkalmassás minimumkövetelménve(i
a megkövete|t igazo|tlsi mód: 'adott esetbed:

jánlattevő az a|ábbi módon kell, hogy igazo Alkalmatlan az ajtn7aÍtevő, amennyiben:
űszaki szakmai alkalmas ságát.. az eljárást megindító felhí
1. Ismertesse a 31012011. (XII. 23.) Koľm. ától visszafelé szźlmított 3 évben (3

15. $ (3) bekezdés a) pontja a|apjźn pban) nem rendelkezik legaláb
|j aĺást megindító felhívás feladásától visszafi n 8.000.000 CHF önkormán

ított 3 évben (36 hónapbaĐ teljesített szerződésszeruen teljesített hite
onkormányzat tészéte vonatkozó referenciával.

telszolgáltatási refeľenciáit a 3I0l20I1. CXII.
') Korm. rendelet 16. $ (1) bekezdésé

formában és a 16.$ (2)
taľtalommal isazoIva. Az ísazol
nyilatkozat tartalmazza az
a teljesítés ideje, a szerzođést kö
fél, a szolgźitatás ttngya,

lenszolgáltatás összege, továbbá nyi
il, hogy a teljesítés az előírásoknak és

mesfelelően töľtént-e.

jĺánlattevő (közös ajźnlatüevo) az előĺ
ági kĺĺvetelményeknek bĺáľmely

(vagy személy) kapacitásá
va is megfelelhet a Kbt. 55.$ (4), (5

(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

III. 3) Szor,cÁlrATÁs MEGRENDELÉsRE ĺnÁľyuĺ.o szERZŐDÉSEKRE voNATKoZó
KÜLoNLEGns pnr,rBľELEK

II|.2. 4) F en nta ľto t t szerző dés ek ( a d o t t e s e t b e n)

Aszerzódés védett műhelyek számfuafeľmĹaľĹotĹ [ ]

A szerzőďés teljesí ése védett munkahely-teľ mtési programok keretében történik [ ]

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
ktifve?

igen [X ] nem []

Ha igen, avonatkoző jogszabályi rendelkezésrę tĺjrténő hivatkozás:

A hitelintéZetekĺől és a pénzügyi váL|alkozásokľól sző|ő 1996. évi CXII. törvény.

III.3.2) A szervezeteknek kiiztĺlniiik kell.e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
ktĺzreműködő személyek nevét és képzettségét? igen [] nem IX|

IV. SZAKASZ: ELJARAS



w.1.1) Az eljárás fą1tája

Nyílt [x]

Meghívásos [ ]

Gyoľsított meghívásos [ ]

A syorsított eliárás alkal zásáĺak indokolása:

Táľgyalásos [ ]

Megt<lrtént-e már arészvéte|re jelentkezők kiválasztása, megjelölése? igen [ | nem [ ]

Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét ,és címét a VI.3., További
infor mác i ók r ov atb an ke ll me gadni

Gyoľsított táľgyalásos [ ]

A gyorsíto Ít eI1 źlr ás a ka|mazásźnak indoklás a :

Veľsenypáľbeszéd [ ]

Iv.1.2) Az aján|attételľe vagy részvételre felhívandĺi jelentkezők létszáma vagy
keretszáma
(me ghív ós o s é s t ár głal ás o s elj áľ ás, v er s enyp árb e s z é d e s et én)

Létszźtm
VAGY: minimum és, adott esetben, maximum

A jelentkezőkszámźnakkorlźúozásaľa vonatkozó objek ív s empontok:

IV.1.3) Azaján|attevők |étszámának csiikkentése a tárgyallásvag1ĺ a veľsenypárbeszéd
során (t ár g,l alós o s e lj ór ós, v er s enypárb e s zé d)

Igénybe vették-e a többfoľdulós eljáĺást aĺľrak érdekében' hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve ameglźlrgyalandó ajánlatok szźlmát? igen [ | nem [ ]

IV.l) Az ELJÁRÁS FAJTÁJA

Iv. 2) BÍnÁuą'ľI SZEMPoNToK

Iv.2.|) BÍľálati szempontok (csak a meýlelőt jelalje meg)

A legalacsonyabb tisszegű ellenszolgáltatás []

VAGY

Az tisszességében legelőnyiisebb ajánlat az a|áhbiak szeľint I x]

[x] az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontoknt súlyozással vagy _ ha



súlyozásľa bizonyíthatóan nincs lehetőség _ csökkenőfontossagi sorrendben kell megadni)

[ ] a đokumentációban, az ajáril,atilrészvéte|i felhívásban, az ajźtnlattételi felhívásban illetve
az ismertetőben megh attlrozott szempontok

IV.3) AlľrrľrszľRATÍv INFoRMÁCIóK

Részszempont

l. hitelszámlavezetési díj (havi Ft)

2. egy<isszegíĺ folyósítási hataľidő (a szerzodéSkötéstőI

Súlyszám

70

30
a. maximum 2 m

IY.2.2) Elektronikus áľverést alkalmaznak.e? igen [ | nem [x|

Ha Ígen, további információk az elęktronikus aľveľésről fta szül<séges)

IV.3.1) Az ajánlatkérő áita| az aktálh'oz rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

Iv.3.2) Az adott szeľződésre vonatkozóan koľábbikőzzétételľe soľ kerůilt.e? igen [ ]

nem [x]

Igen válasz esetén

Előzetes összesített tájékońatő | l
Hirdetmény szźĺnaa HL-ben: lS - (év/hó/nap)

Felhasználói oldalon kozzétętĹhirdetmény [ ]

Hirdetmény szárna a Hl-ben: /S - (év/hó/nap)

Egyéb korábbi kozzététe| (adott esetben) |]
Hirdętménv szétma a HL-ben: /S -

Iv.3.3) A dokumentáció és egyéb Íratok (a DBR kivételével) vagy ismeľtetők
(v er s enyp árb e s z,ć d e s etéb e n) beszeľzésének feltételeÍ

A dokument áciő beszerzésének hataľidej e
Dátum: 20l3ll (évlhó/nap) Időpont: 10:00

Kell-e fizetru a dokumentáciőért? igen [] nem [x]

Igen válasz esetén, Ar (számokknl):Pénznem: HUF

A írzetés feltételei és módia:



Iv.3.4) Az aján|attéte|ihatźlľidő' illetve a részl,ételi határidő
Dátum: 2013ll (év/hó/nap) Időpont: 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megkiildése a kiválasztott jelentkezőkrészére (ha
ismert)
(meghívásos és tárgyalásos eljárós, vaĺamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: Gv/hó/nap)

Iv.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók

ÄzEU következő hivatalos nyelve(i): HU

Iv.3.7) Az aján|ati ktitöttség minimális időtaľtama (nyíĺt eljárós esetén)

-ig (év/hó/nap)

VAGYhőnap(ok)ban: vagl nap(ok)ban: 30 1a, ajónlattételi hatóridő tejórtától számína)

Iv.3. 8) Az aiánliatok felbontásának feltételei

Dátum: 20I3l/ (év/hó/nap ) Időpont: 10:00

He|y (adott esetben):1026 Budapest, Pasaréti út 83.; Ész-rpn Kft. lebonyolító szeľvezęt
tárgya|ő helyisége.

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

A Kbt. 62. 5 Q) bekezdésében foglaltak szerint.

vI. SZAKASZ: KIEGý;szru.ő INFORMÁCIOK

\Ą.1) A KOZBESZERZES IsľĺÉľlóoó ĺBr,r,BcÚ.n? (adott esetben) igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén a további hirdetményekkozzétételének tervezett ideje:

vI.2) A sZERZóDns nu.,ł,ĺ,a'PoKBóL FINANSZÍRoZoTT PRoJEKTTEL És/vAGY
PR.GRAMMALKAPCS.LAT.S? 

igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén kéťük feltĺintetni a projekt(ek) és/vagy progĺam(ok) nevét és bĺáľmely
e gyéb haszná|ható hivatko zási alapot :

vI.3) TovÁľľI INFoRMÁcĺol< (adott esetben)

1.Ajanlatkérő a dokumentációt téľítésmentesen, elektronikusan ktildi meg az
ajánlattevőknek. A dokumentźrciő rendelkezésre bocsátásźlhoz az a|ábbi ađatokat
sztikséges megadnia a lebonyolítő szewezet ľendelkezéséte: a dokumentáciőt átvevő
cég neve és székhelye, ađőszáma, a cég nevében kapcsolattaľtásra kijelölt személy
neve' telefon- és fax száma, e-mail címe. Az ajźnIattevőknek email-ben kérniiik kell a

dokumentáció megküldését az A melléklet II. pontjában megadott email címen.



2. Formai előírások: az ajáĺ|atot ajźln|attevőknek nem elektronikus úton kell a jelen
felhívásban és a dokumentációban meghatáľozott tartalmi, és a foľmai követelményeknek
megfelelően elkészítenie és benýjtania:

. az ajánlat eredeti péIdarryát zsinóľral, Iaporhatőan össze kell fiizni, a csomót
matricáva| az ajźn|at első vagy hátsó lapjahozrogzíteĺi, amatricźń le kell béIyegezni,
vagy aZ ajáĺlJ,attevó részérő| eľre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bćIycgző,
illetőleg az aIźitás legalább egy része amatricán legyen;

C az ajánlat oldalszámozźĺsa eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy szźrnokat vagy képet tartalmaző oldalakat számozni, az tires oldalakat
nem kell' de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet szźmlozľlj.
Az ajźn|atkérő az ettől kisméľtékben eltérő szátmozást (p1. egyes oldalaknál a lA, lB
oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékbeÍL az egyęS iratok helye egyértelműen
azonosíthatő és az iratok helyére egyértelmúen lehet hivatkozni. Az ajánlatkéró a
kismértékben hiányos szárrczást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajáĺ|atban való
tźĺjékozodása' illetve az ajáĺ.iatravaló hivatkozása érdekében szĹikséges;

. az aján|atĺak az elején (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) tartalomjegyzéket
kęll taĺtalmaznia, mely alapjźn az ajásJatban szereplő dokumentumok oldalszám
alapj án me gtal álható ak ;

. az ajźnlatot zźlĺt csomagolásban, egy eređeti és kettő másolati példanyban, továbbá
egy elektronikus példányban, az eredeti ajánlatről szkennelt pdf formátumban
(cďdvd lemezen vagy pendriveon) kell beadni, az eredeti ajiínlaton meg kell jelolni,
hogy az az eređeti;

. az ajźnlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell ímia az
adott gazdálkodó szervezetĺél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy
személyeknek' aki(k) erľe a jogosult személy(ek)től írásos fe|hata|mazást kaptak;

. az ajáĺůat minden olyan oldalát, amelyen - az ajźnlat beadása előtt - módosítást
hajtottak végre, az ađott dokumentumot a|áírő személynek vagy személyeknek a
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni;

o a zárt csomagon ',Ajánlat: Hitel nýjtása Józsefuaľosi onkormányzat szćtmtrď,,
valamint: ,,Csak kozbeszerzési eljáľás során, az ajénlattételí hatźridő lejáľtakoľ
bontható fel !'' megj elölést kell felttintetni.

. Fordítás: az ajźnlatban szeľeplő valamennyi igazo|ást és dokumentumot magyaÍ
nyelven kell benýjtani. Az ajźn|atkéró a nem magyar nyelven benffitott
dokumentumok ajánlattevő á|ta|i felęlős fordítását is elfogadja.

3. Az ajźnlathoz csatolni kell:

- az ajźn|attevo, az a|váI|a|koző, az a|ka|masság igazolásźtba bevont (kapacitást nffitó)
gazđaságí szereplő cégjegyzésre jogosult, nyíIatkozatot, dokumentumot a|áirő képviselő
a|áírási címpélđányátvagy aléitásmintźĺját. Amennyibenazajźn|atcégegyzésrejogosultak
által fe1hata|mazott(ak) a|áirásával keľĹil benyújtásra, a meghatalmazásnaktarta|maznía kell
a meghatal mazott aláítás mintáj át is,
- az ajánlathoz csatolni kell az aján|attevő vonatkozásában a cégbíľósághoz benffitott
vźtLtozásbejegyzésí kérelmet és az annak érkezésérőI a cégbíróság áItaL megküldött
igazo|ást,
4. Az aján|atnak tarta|maznia kell az ajźnlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. $ (3) és (5)
bekezdésre, Kbt. 40. $ (1) bekezdés a) és b) poĺtjára. Nemleges tartalommal is
csatolandóak a nyilatkozatok.
5. A Kbt. 36. $ (3) bekezdése a|apján a jelen felhívásban, illetve dokumentációban előírt
dokumentumok e ahol aitn|atkéto a



felhívásban vagy a dokumentációban ettől eltérően ľendelkezett).
6. Ajánlatkért5tőI a benyújtott ajanlatok, egyéb dokumentumok nem igényelhetők vissza,
azokat ajanlatkérő bizalmasankezeli és a Kbt. 34. s Q) bekezdése a|apjźn őrzi meg.
7. Ajanlatk&ő akiegészitő tájékońatás vonatkozásában' a Kbt. 45. $ (2) bekezdése alapján
jar el.
8. Tekintettel a37012011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. $ (4) bekezdésében foglaltak<ra az
ajanlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénztigyi és gazdasági, valamint a miiszaki,
illetőleg szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevók jegyzékéhez
képest szigorubban határ ozta meg.
9. Amennyiben a nyertesnek minősített ajźlnlattevo visszalép, iĘy az ajtnlatkéro a
k<jvetkező legkedvezőbb ajánlatot tevővel kĺiti meg a szerzőđést, ha őt az ajánlatok
elbírálrásźnől szóló írásbeli összegezésben megjelolte. Ajánlatkérő a Kbt. 124. $ (4)
bekezdé s ét alka|mazza.
14. Az ajźnlat összeállításával kapcsolatos költsé gek az ajźnIattevőt terhelik.
15. A bíráIati részszempontokĺa tett ajánlatok pontszámanak alsó és felső hataľa: 1-10.
Elbírálás módszere: a Kozbeszerzési Hatóság I<E 20|2. évi 61. számában megjelent
útmutatójának 1. ba) pontja a|apjźn fordított arányosítás. Az egyösszegű folyósításihatarídő
maximum a szerzoďéskötéstől számított_]-...4qg4\énap lehet. Ajanlatkérő a legrövidebb _
szerzódéskötés időpontj źúő| szźrnitott napokbarlmeghatźrozott - folyósítási hatźridőt tekinti
a legkedvezőbb ajźn\ati elemnek.
16. Ajanlatkéro a|ĺźnypótlás, valamint a felvilágosítás kérés lehetőségét a Kbt. 67.$-ban
foglaltaknak megfelelően biztosítj a.

17.Iĺányadó Jog: A jelen ď1ánIati felhívásban nem
kozbeszerzésről szóló 20lI. évi CVil. tĺirvénv
szeľint kell eliáľni

szabáIy o zott kérdé sek vonatko zás ában a
és végrehajtási rendeleteinek előírásai

vI.4) JoconvosLATI ELJÁRrĺs

VI.4.1) A jogorvoslatĺ eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név:
KozbeszerzésiHatóságKozbeszeruésiDöntőbizottság

Postai cím:
fuadó utca 5.

36 18828594

36 188f8593

iirányítőszámz

mail:
ntobi:

nternetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

A békéltetési eljárást lebonyolítĺó szeľv (adott esetben)

Hivatalos név:

Postaĺ cím:

ostai iránvítĺószám:

vI.4.2\ Josorvoslati kéľelmek benvúitása ftériĹik kirclteni a VI.4.2. ľoýatot VAGY



szükség esetén a VI4.3. rovatot)

A jogoľvoslati kérelem benyújtásanak határidejére vonatkozó pontos
Kbt. 137. $ (3) bekezdésnek megfelelően.

A. MELLEKLET
ToVABBI CIMEK Es KÁPCSoLA,TTARTASI PoNToK

I) További információ a ktivetkező címeken és kapcsolattaľtási pontokon szerezhető be

vI.4.3) A jogorvoslati kéľelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szeľvtől szerezhető be

Hivatalos név:
Kozbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dcintőbizottság

Postai cím:
Riadó utca 5.

36 18828594

ostai irányítőszámz

nternetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

vI.$ E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 20l3llrc

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

Postai cím: Pasaľéti út 83.

Város:
Budaoest

Postai iriínyítószám: |026 ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok) :

Cimzett:

Telefon: 06-l / 7 88-89 -3 I

E-mail: Fax 06-11789-69-43

Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iľatok beszeľezhetők

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

Postai cím:
Pasaréti út 83.

Vĺĺľos: Budapest Postai irányítőszźtm:
t026

O r szźtg: Magy ar or szźlg

Kapcsolattartási pont(ok):

CímzęIt:

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



E-mail: Fax:06-11789-69-43

Intemętcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételijelentkezéseket kell benyújtani

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

Postai cím: Pasaľéti út 83. titkársás

Város:Budapest Postai iľányítószám:
1026

Ország.. Magyarország

Kapcsolattaľtási pont(ok):

CimzeĺI:. Ze|enay Kĺisaina

Telefon: 06- 1 /78 8-89-3 I

E-mail:
titkarsasôeszker.eu

Fax 06-I/789-69-43

lnternetcím (URL):

IV) .Ą másik ajánlatkérő címei, amely nevében az aján|atkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név: Nemzeti azonosító: (ha ismert)

Postai cím:

Város: Postai iľányítószäm: Orszitg:

__-(Az A. melléklet IV) szakasza szül<ség szerint több példányban is használható)____-




