
Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem  

(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:

b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; 

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá 
[ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is]; 

22. §. (1) d. 

d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetőleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza;

3. rész 

e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt. 245. §-ának (5) 
bekezdésére vagy 274. §-ának (2) bekezdésére vagy 298. §-ának (3) bekezdésére]; 

15.204.830 

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. 
szerint nem kötelező, ezt a körülményt is; 

Kötelező 

g)a kérelem és a hirdetmény feladásának napját. 

2010/07/05 

(6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkérő által meghatározott személy vagy szervezet 
kezdeményezi, e személynek vagy a szervezetnek a kérelemben nyilatkoznia kell képviseleti 
jogosultságáról is. A képviseleti jogosultságról való nyilatkozat hiányában a Szerkesztőbizottság a 
hiánypótlásra történő felhívást az ajánlatkérőnek küldi meg. 

Képviseleti jogosultság megléte [ ] 

Egyéb közlemény:

A hirdetmény jogszerűségét ellenjegyzésével igazolta dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 
  

  
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

  

  
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)  

  KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85.  
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu  
  

Építési beruházás [ ]  
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 

  
A hirdetmény kézhezvételének 
dátuma____________________ 

Azonosító kód_______________________________________ 

Árubeszerzés [ ]  

Szolgáltatás [x]  

Építési koncesszió [ ]  

Szolgáltatási koncesszió [ ]    

Hivatalos név: 
Polgár Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 

Postai cím: 
Barankovics tér 5. 

Város/Község  
Polgár 

Postai irányítószám: 
4090 

Ország: 
HU 

Kapcsolattartási pont(ok): 
Csikós László 

Telefon: 
52/573-517 
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I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

  
I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN 

  
  
I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN 

Címzett: 
Fejlesztési Kabinet Iroda 

E-mail: 
fejlesztesikabinet@polgar.hu 

Fax: 
52/391-455 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
www.polgar.hu 
A felhasználói oldal címe (URL): 

  
További információk a következő címen szerezhetők be:  
  [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:  
  [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 
  [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 

Központi szintű [ ]  Közszolgáltató [ ]  

Regionális/helyi szintű [x]  Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] [ ]  

Közjogi szervezet [ ]  Egyéb [ ]  

[x] Általános közszolgáltatások  [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

[ ] Védelem  [ ] Szociális védelem 

[ ] Közrend és biztonság  [ ] Szabadidő, kultúra és vallás 

[ ] Környezetvédelem  [ ] Oktatás 

[ ] Gazdasági és pénzügyek [ ] Egyéb (nevezze meg):  

[ ] Egészségügy   

[ ] Víz  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  

[ ] Villamos energia  

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]  

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 
elosztása  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]  

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és 
kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]  

[ ] Vasúti szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]  

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz 
szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

[ ] Repülőtéri tevékenység  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  

[ ] Kikötői tevékenységek  [ ] Postai szolgáltatások  
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[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  [Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]  

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem 
[x]  

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

II.1) MEGHATÁROZÁS   

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  

Hitelszerződés  

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye  
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik 
leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)  

a) [ ] Építési beruházás  b) [ ] Árubeszerzés  c) [x] Szolgáltatás  

[ ] Kivitelezés 

[ ] Tervezés és kivitelezés 

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, 
módon, az ajánlatkérő által 
meghatározott követelményeknek 
megfelelően 

  
[ ] Építési koncesszió 

[ ] Adásvétel 

[ ] Lízing 

[ ] Bérlet 

[ ] Részletvétel 

[ ] Ezek 
kombinációja/Egyéb 

Szolgáltatási kategória 06  

(az 1–27. szolgáltatási 
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4
. mellékletében) 
  
  

  

  

[ ] Szolgáltatási koncesszió  

A teljesítés helye 

NUTS-kód  

A teljesítés helye  

NUTS-kód  

A teljesítés helye  

4090 Polgár, Barankovics tér 5.  

NUTS-kód HU321  

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul  

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

Keretmegállapodás megkötése [ ]  

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)  

Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ]  

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma 
VAGY, adott esetben, maximális létszáma  

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 
[ ]  

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:  

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és 
pénznem):  

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):  

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya  

Összesen 95.821.411 HUF összegű hitelfelvétel a Magyar Fejlesztési Bank „Sikeres Magyarországért” 
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében refinanszírozási konstrukcióban.  

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szószedet  Kiegészítő szószedet (adott esetben)

Fő tárgy 66100000-1   
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II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI  MENNYISÉG  VAGY  ALKALMAZÁSI  KÖR  

  

  

  

  

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 

  

Kiegészítő tárgy(ak) 66113000-5   

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. 
mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [x] nem [ ]  

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre [ ]  egy vagy több részre [ ]  valamennyi részre [x]  

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)  

A hitelfelvétele a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési hitelprogram 
keretében történik. 
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel 6 db különálló hitelszerződést kíván kötni összesen 95.821.411 
HUF összegben, az alábbiak szerint: 
 
A)A hiteligény részletezése 
I.rész: 51.602.376 HUF összegű hitelfelvétel a 3.1. hitelcél keretében; 
II.rész: 9.927.000 HUF összegű hitelfelvétel a 2.5. hitelcél keretében; 
III. rész: 3.370.000 HUF összegű hitelfelvétel a 3.1. hitelcél keretében; 
IV. rész: 5.215.131 HUF összegű hitelfelvétel a 2.9. hitelcél keretében; 
V. rész: 12.161.000 HUF összegű hitelfelvétel a 2.1. hitelcél keretében; 
VI. rész: 13.545.904 HUF összegű hitelfelvétel a 2.6. hitelcél keretében; 
 
B) A hitelszerződések főbb feltételei 
- I. és VI. részek hiteligény futamideje: 8 év, ezen belül 2 év türelmi idő a tőke visszafizetésére. 
- II; III; IV; V; részek hiteligény futamideje: 6 év, ezen belül 2 év türelmi idő a tőke visszafizetésére. 
- Kamatfizetés: naptári negyedévente. 
- Törlesztés ütemezése: negyedévente egyenlő részletekben.  
- Előtörlesztés: az ajánlatkérő előzetes írásbeli értesítése alapján bármikor díjtalanul.  
- A 3. hitelcél esetében a kamat mértéke: 3 havi EURIBOR + RKO1+legfeljebb 1,5%/év 
- A 2. hitelcél esetében a kamat mértéke: 3 havi EURIBOR + RKO2+legfeljebb 2%/év 

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

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:  

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:  
hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között  

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések 
esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:  
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

Az időtartam hónap(ok)ban: 96 vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY: kezdés (év/hó/nap)  
ÉS/VAGY 
befejezés (év/hó/nap)  

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK  

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ  FELTÉTELEK   
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III.2) RÉSZVÉTELI  FELTÉTELEK   

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)  

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre  

Valamennyi hitelszerződés esetén: 
Az önkormányzat az ellenszolgáltatást a hitelszerződésben foglalt tőke és kamatfizetési ütemezésnek 
megfelelően, halasztottan teljesíti. A hitel törlesztése a türelmi időt követően negyedévente egyenlő 
részletekben történik. A kamat megfizetése a szerződés megkötését követően negyedévente történik, 
a kamatperiódus utolsó napján. A pénzintézet a tőke és kamat megfizetésének esedékessége előtt 7 
nappal értesítést küld az önkormányzat részére az esedékes tőke és kamat összegéről, valamint az 
esedékesség időpontjáról. Az ajánlatkérő a díjmentes előtörlesztés jogát fenntartja.  

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott 
esetben)  

nem követelmény  

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) 
igen [x] nem [ ]  
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása  

A projektvizsgálati díj mértéke maximum 0,5 % lehet a hitelösszegnek. Az ajánlattevőnek az 
ajánlatkérő részére a hitel futamideje alatt lehetőséget kell biztosítania a hitel konvertálására CHF, 
EUR devizanemekre.  

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a 
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó 
szervezet, akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdés a)-h) pontjaiban, valamint a 61.§ (2) 
bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, illetőleg a d)-e) pont tekintetében 
alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdésében, valamint a 62.§ (1) bekezdésében 
meghatározott kizáró okok fennállnak. 
Igazolási mód: 
Az ajánlattevőnek és a teljesítéshez 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozójának, valamint az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249.§ (3) 
bekezdése szerint az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60.§ (1) 
bekezdésének, a 61.§ (1) bekezdésének, valamint a 61.§ (2) bekezdésének hatálya alá. 
Az ajánlattevők, 10% feletti alvállalkozók, erőforrást nyújtó szervezetek jogosultak a fenti kizáró okok 
hiányát az ajánlatukban igazolni a Kbt. 63.§ (2)-(3) bekezdése szerint. Az ajánlatkérő az 
eredményhirdetésen felhívja a nyertes ajánlattevőt a Kbt. 63.§ (2)-(3) bekezdése szerinti igazolások 8 
napon belül történő benyújtására. 
A 10%-ot meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az 
ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkozniuk kell, hogy a teljesítéshez nem vesznek igénybe a Kbt. 60.§ 
(1) bekezdés a)-h) pontjaiban, 61.§ (1) bekezdés d)-e) pontjaiban, valamint a 61. § (2) bekezdésben 
foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzések Tanácsa KÉ 2009. évi 111. számában (
2009.09.23.) megjelent kizáró okokkal kapcsolatos tájékoztatójára.  

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság   

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevő és 10% feletti alvállalkozója csatolja a 2007., 
2008. és 2009. évekre vonatkozó, a számviteli törvény 
szerint az adott gazdálkodási formára és a pályázó 
vállalkozásra előírt éves beszámolóját (mérleg és 
eredmény-kimutatás) a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) 
pontjában foglaltaknak megfelelően, eredetiben vagy 
hiteles másolatban, kiegészítő mellékletek nélkül.  

Az alkalmasság minimumkövetelménye
(i):  

Nem lehet ajánlattevő vagy 10% feletti 
alvállalkozó, akinek a 2007, 2008, 2009 
évek valamelyikében mérleg szerinti 
eredménye negatív volt.  

5. oldal, összesen: 14

2010.07.13.https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=18767/2010



  
III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE  IRÁNYULÓ  SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ  KÜLÖNLEGES  FELTÉTELEK   
  

  

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság   

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevő és 10% feletti alvállalkozója mutassa be a 
teljesítésbe bevonni kívánt szakembereit, saját kezűleg 
aláírt önéletrajz, valamint a képzettséget, végzettséget 
igazoló okiratok egyszerű másolatának csatolásával.  
Ajánlattevő és 10% feletti alvállalkozója ismertesse a 
2007, 2008, 2009 évek jelentősebb hitelnyújtási 
referenciáit, illetőleg igazolja azt a Kbt. 68.§ (1) 
bekezdése szerint.  

Az alkalmasság minimumkövetelménye
(i):  

Alkalmatlan az ajánlattevő és 10% feletti 
alvállalkozója, ha: 
- a teljesítésbe bevonni kívánt 
szakemberei között nincs legalább egy, 
önkormányzati hitelnyújtásban jártas 
szakember, aki 5 év banki hitelezési 
területen eltöltött tapasztalattal 
rendelkezik. 
- ha a 2007, 2008. és 2009. évekből nem 
rendelkezik összesen legalább 15 millió 
forint értékű hitelezési referenciával.  

III.2.4) Fenntartott szerződések  

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x]  

  

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [ ] nem [x]  

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e 
kötve? igen [x] nem [ ]  

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény.  

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA  

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli [x]    

Tárgyalásos [ ]    
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli [ ]    

Tárgyalásos [ ]    

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)  

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [x]  

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [ ]  

[ ] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) 
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IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  

  

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]  

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)  

8320/2010  

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] nem 
[x]  

Igen válasz esetén 

Előzetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]  

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ]  

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  

  

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)  

A dokumentáció beszerzésének határideje  
Dátum: (év/hó/nap ) Időpont:  

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [ ] nem [ ]  

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Pénznem:  

A fizetés feltételei és módja: 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  
Dátum: 2010/08/02 (év/hó/nap) Időpont: 14.00 óra  

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 
benyújthatók  

HU  

Egyéb:  

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)  

-ig (év /hó/nap ) 
VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum: 2010/08/02 (év/hó/nap) Időpont: 14.00 óra  

Helyszín : 4090 Polgár, Barankovics tér 5. I. emelet Kovács Istvánné terem  

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  
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Kbt. 80.§ (2) bekezdése szerinti személyek.  

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT Ő INFORMÁCIÓK   

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEG Ű-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 
V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL  FINANSZÍROZOTT  PROJEKTTEL  ÉS/VAGY  PROGRAMMAL  KAPCSOLATOS?  

igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb 
hivatkozási alapot:  

V.3) TOVÁBBI  INFORMÁCIÓK  (adott esetben)  

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 

2010.08.13. 14.00 óra  

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 

2010.09.02. 14.00 óra.  

V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, 
az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)  

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? 
(adott esetben)  

igen [ ] nem [ ]  

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott 
esetben)  

V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén 
az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 
alsó és felső határa:  

V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén 
a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont 
szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 

V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített 
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési 
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?  

igen [x] nem [ ]  

V.7) Egyéb információk: 

1. Ajánlatkérő teljeskörű hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 83.§-a szerint. 
2. Ajánlatkérő konzultációt nem tart. 
3. Amennyiben a nyertes ajánlattevő és 10% feletti alvállalkozója, valamint az ajánlattevő számára 
erőforrást nyújtó szervezet az eredményhirdetéstől számított 8 napon belül nem igazolja, hogy nem 
tartozik a kizáró okok hatálya alá, vagy ennek kapcsán hamis nyilatkozatot tesz, úgy ajánlatkérő 
ajánlatát a Kbt. 88.§ (1) bekezdés i) pontja alapján érvénytelenné fogja nyilvánítani és a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést a Kbt. 91.§ 
(2) bekezdése alapján. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlattételi 
felhívásban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott bírálati szempont szerint a 
legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő a Kbt. 91. § (2) bekezdése alapján az eljárás 
nyertesének visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. 
4. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot benyújtók közötti 
megállapodást, mely részletesen rendelkezik a felelősség, a feladatmegosztás, a képviselet kérdéseiről. 
5. A kizáró okok, a pénzügyi- gazdasági és a műszaki- szakmai alkalmassági minimum követelmények 
részenként azonosak. Ezek vizsgálata, továbbá a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szerint az 
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ajánlatok értékelése, az eredmény megállapítása és a szerződés megkötése részenként történik. 
Minden részre vonatkozóan érvénytelen az ajánlat, ha nem a felhívás II.1.7) pontjának megfelelően 
valamennyi részre tett ajánlatot az ajánlattevő. 
6. Az ajánlatokban a kamatfelárat 3 havi EURIBOR feletti mértékkel kell megadni, két tizedes jegyű 
pontossággal. 
7. Az ajánlattevőknek és a 10% feletti alvállalkozóknak az ajánlathoz csatolni kell a képviseletre 
jogosult személy aláírási címpéldányának hiteles másolati példányát. 
8. Az ajánlatkérő dokumentációt nem készít a szerződésre vonatkozó alapvető feltételek és 
információk az ajánlattételi felhívásban találhatók. Az ajánlattevőknek az ajánlattételi felhívásban 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatot elkészíteni és 
benyújtani. 
Az ajánlathoz csatolni kell: 
- az ajánlattevő ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatának másolatát; 
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2) bekezdésre vonatkozóan; 
- ajánlattevő nyilatkozatát, hogy mikro-, kis-, közép- vagy egyéb vállalkozásnak minősül; 
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 71. § (1) a), b) és c) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni 
kell); 
- az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot és igazolást. 
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az I-VI. hitelfelvételekre vonatkozó hitelszerződések tervezetét. A 
szerződéstervezeteknek az ajánlattételi felhívásban nem szereplő egyéb feltételeit az ajánlattevő 
pénzintézet saját üzletszabályzata és a Magyar Fejlesztési Bank „Sikeres Magyarországért” 
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram alapján kell összeállítani. Az üzletszabályzatnak 
a szerződéstervezetekben hivatkozott rendelkezéseit kivonatosan csatolni kell a 
szerződéstervezetekhez. 
9. Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az 
ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe. 
Az ajánlatban meg kell jelölni a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek 
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, továbbá az ajánlattevő számára a szerződés 
teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet. 
10. Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban, zárt csomagolásban kell benyújtani. Az egyes 
példányokon fel kell tüntetni, hogy eredeti vagy másolat. Az ajánlat tartalommal bíró oldalait 
folyamatos sorszámozással kell ellátni, minden oldalát szignózni kell, a nyilatkozatokat pedig 
cégszerűen aláírni. A csomagoláson a következő szöveget kell feltüntetni: „Ajánlat: hitelfelvétel. Nem 
bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!” A csomagoláson fel kell tüntetni továbbá az 
ajánlattevő nevét és székhelyét. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő 
összes költség az ajánlattevőt terheli. 
11. Ajánlatkérő adószáma: 15373388-2-09  

V.8) E HIRDETMÉNY  FELADÁSÁNAK  DÁTUMA : 2010/07/05 (év/hó/nap) 

A. MELLÉKLET  

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

I) TOVÁBBI  INFORMÁCIÓK  A KÖVETKEZ Ő CÍMEKEN  ÉS KAPCSOLATTARTÁSI  PONTOKON  SZEREZHETŐK  BE  

  
  
II) CÍMEK  ÉS KAPCSOLATTARTÁSI  PONTOK , AHONNAN  A DOKUMENTÁCIÓ  BESZEREZHETŐ  

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község  Postai 
irányítószám: 

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Internetcím (URL): 

Hivatalos név: 
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III) C ÍMEK  ÉS KAPCSOLATTARTÁSI  PONTOK , AHOV Á AZ  AJÁNLATOKAT  KELL  BENYÚJTANI  

  

Postai cím: 

Város/Község  Postai 
irányítószám: 

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Internetcím (URL): 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község  Postai 
irányítószám: 

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Internetcím (URL): 

B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

  
A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS  Hitelszerződés  

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

51.602.376 HUF összegű hitelfelvétel a 3.1. hitelcél keretében  

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK  (CPV)  

 Fő szószedet  Kiegészítő szószedet (adott esetben)

Fő tárgy 66100000-1   

Kiegészítő tárgy(ak) 66113000-5   

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

A hitelfelvétele a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési hitelprogram 
keretében történik. 
51.602.376 HUF összegű hitelfelvétel a 3.1. hitelcél keretében; 
Beruházás megnevezése: Napsugár Óvoda Bessenyei úti épületének bővítése és felújítása. 
A projekt összköltsége: 294.710.402 Ft. 
Saját forrás: 60.777.007 Ft. 
Támogatás: 182.331.019 Ft. 
 
- Futamidő: 8 év, ezen belül 2 év türelmi idő a tőke visszafizetésére. 
- Kamatfizetés: naptári negyedévente. 
- Törlesztés ütemezése: negyedévente egyenlő részletekben.  
- Előtörlesztés: az ajánlatkérő előzetes írásbeli értesítése alapján bármikor díjtalanul.  
- Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR + RKO1 + legfeljebb 1,5%/év.  
4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE  
Az időtartam hónap(ok)ban: 96 vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY Kezdés (év/hó/nap) 
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----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) -----------
----------- 
  
  

ÉS/VAGY  
Befejezés (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL  

B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

  
A RÉSZ SZÁMA 2 MEGHATÁROZÁS  Hitelszerződés  

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) -----------
----------- 
  
  

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

9.927.000 HUF összegű hitelfelvétel a 2.5. hitelcél keretében;  

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK  (CPV)  

 Fő szószedet  Kiegészítő szószedet (adott esetben)

Fő tárgy 66100000-1   

Kiegészítő tárgy(ak) 66113000-5   

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

A hitelfelvétele a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési hitelprogram 
keretében történik. 
9.927.000 HUF összegű hitelfelvétel a 2.5. hitelcél keretében; Beruházás megnevezése: Barankovics 
tér 8. sz. alatti ingatlan vásárlása. 
A projekt összköltsége: 10.450.000 Ft. 
Saját forrás: 523.000 Ft. 
 
- Futamidő: 6 év, ezen belül 2 év türelmi idő a tőke visszafizetésére. 
- Kamatfizetés: naptári negyedévente. 
- Törlesztés ütemezése: negyedévente egyenlő részletekben.  
- Előtörlesztés: az ajánlatkérő előzetes írásbeli értesítése alapján bármikor díjtalanul.  
- Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR + RKO2 + legfeljebb 2%/év.  
4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE  
Az időtartam hónap(ok)ban: 72 vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY Kezdés (év/hó/nap) 
ÉS/VAGY  
Befejezés (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL  

B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

  
A RÉSZ SZÁMA 3 MEGHATÁROZÁS  Hitelszerződés  
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----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) -----------
----------- 
  
  

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

3.370.000 HUF összegű hitelfelvétel a 3.1. hitelcél keretében;  

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK  (CPV)  

 Fő szószedet  Kiegészítő szószedet (adott esetben)

Fő tárgy 66100000-1   

Kiegészítő tárgy(ak) 66113000-5   

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

A hitelfelvétele a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési hitelprogram 
keretében történik. 
3.370.000 HUF összegű hitelfelvétel a 3.1. hitelcél keretében; 
Beruházás megnevezése: Napsugár Óvoda Móra úti épületének felújítása. 
A projekt összköltsége: 16.850.000 Ft. 
Állami támogatás: 13.480.000 Ft. 
 
- Futamidő: 6 év, ezen belül 2 év türelmi idő a tőke visszafizetésére. 
- Kamatfizetés: naptári negyedévente. 
- Törlesztés ütemezése: negyedévente egyenlő részletekben.  
- Előtörlesztés: az ajánlatkérő előzetes írásbeli értesítése alapján bármikor díjtalanul.  
- Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR + RKO1 + legfeljebb 1,5%/év.  
4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE  
Az időtartam hónap(ok)ban: 72 vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY Kezdés (év/hó/nap) 
ÉS/VAGY  
Befejezés (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL  

B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

  
A RÉSZ SZÁMA 4 MEGHATÁROZÁS  Hitelszerződés  

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

5.215.131 HUF összegű hitelfelvétel a 2.9. hitelcél keretében;  

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK  (CPV)  

 Fő szószedet  Kiegészítő szószedet (adott esetben)

Fő tárgy 66100000-1   

Kiegészítő tárgy(ak) 66113000-5   

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

A hitelfelvétele a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési hitelprogram 
keretében történik. 
5.215.131 HUF összegű hitelfelvétel a 2.9. hitelcél keretében; 
Beruházás megnevezése: Csapadékvíz elvezető építése Polgáron 
A projekt összköltsége: 34.065.646. Ft. 
Állami támogatás: 28.850.515 Ft. 
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----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) -----------
----------- 
  
  

 
- Futamidő: 6 év, ezen belül 2 év türelmi idő a tőke visszafizetésére. 
- Kamatfizetés: naptári negyedévente. 
- Törlesztés ütemezése: negyedévente egyenlő részletekben.  
- Előtörlesztés: az ajánlatkérő előzetes írásbeli értesítése alapján bármikor díjtalanul.  
- Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR + RKO2 + legfeljebb 2%/év.  
4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE  
Az időtartam hónap(ok)ban: 72 vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY Kezdés (év/hó/nap) 
ÉS/VAGY  
Befejezés (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL  

B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

  
A RÉSZ SZÁMA 5 MEGHATÁROZÁS  Hitelszerződés  

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

12.161.000 HUF összegű hitelfelvétel a 2.1. hitelcél keretében  

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK  (CPV)  

 Fő szószedet  Kiegészítő szószedet (adott esetben)

Fő tárgy 66100000-1   

Kiegészítő tárgy(ak) 66113000-5   

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

A hitelfelvétele a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési hitelprogram 
keretében történik. 
12.161.000 HUF összegű hitelfelvétel a 2.1. hitelcél keretében; 
Beruházás megnevezése: Belterületi úthálózat és parkoló felújítása 
A projekt összköltsége: 22.529.538. Ft. 
Saját forrás: 10.368.538 Ft. 
 
- Futamidő: 6 év, ezen belül 2 év türelmi idő a tőke visszafizetésére. 
- Kamatfizetés: naptári negyedévente. 
- Törlesztés ütemezése: negyedévente egyenlő részletekben.  
- Előtörlesztés: az ajánlatkérő előzetes írásbeli értesítése alapján bármikor díjtalanul.  
- Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR + RKO2 + legfeljebb 2%/év.  
4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE  
Az időtartam hónap(ok)ban: 72 vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY Kezdés (év/hó/nap) 
ÉS/VAGY  
Befejezés (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL  

13. oldal, összesen: 14
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B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

  
A RÉSZ SZÁMA 6 MEGHATÁROZÁS  Hitelszerződés  

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) -----------
----------- 
  
  

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

13.545.904 HUF összegű hitelfelvétel a 2.6. hitelcél keretében  

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK  (CPV)  

 Fő szószedet  Kiegészítő szószedet (adott esetben)

Fő tárgy 66100000-1   

Kiegészítő tárgy(ak) 66113000-5   

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

A hitelfelvétele a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési hitelprogram 
keretében történik. 
13.545.904 HUF összegű hitelfelvétel a 2.6. hitelcél keretében; 
Beruházás megnevezése: „Városfejlesztés Polgáron I. ütem” 
A projekt összköltsége: 14.258.846 Ft. 
Saját forrás: 712.942 Ft. 
 
- Futamidő: 8 év, ezen belül 2 év türelmi idő a tőke visszafizetésére. 
- Kamatfizetés: naptári negyedévente. 
- Törlesztés ütemezése: negyedévente egyenlő részletekben.  
- Előtörlesztés: az ajánlatkérő előzetes írásbeli értesítése alapján bármikor díjtalanul.  
- Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR + RKO2 + legfeljebb 2%/év.  
4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE  
Az időtartam hónap(ok)ban: 96 vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY Kezdés (év/hó/nap) 
ÉS/VAGY  
Befejezés (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL  
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