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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:101367-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások

2010/S 67-101367

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Szolgáltatás

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Szent László tér 29.
Kapcsolattartó: Kovácsné Tóth Ágnes Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály
1102 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 14338262
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax  +36 12611842
További információk a következő címen szerezhetők be:
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Szent László tér 16. III. 309.
Kapcsolattartó: Kovácsné Tóth Ágnes
1105 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 14338262
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax  +36 12611842
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Szent László tér 16. III. 309.
Kapcsolattartó: Kovácsné Tóth Ágnes
1105 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 14338262
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax  +36 12611842
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Szent László tér 16. III. 309.
Kapcsolattartó: Kovácsné Tóth Ágnes
1105 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 14338262

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:101367-2010:TEXT:HU:HTML
mailto:kozbeszerzes@kobanya.hu
mailto:kozbeszerzes@kobanya.hu
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E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax  +36 12611842

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Regionális vagy helyi hatóság
Általános közszolgáltatások
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzatának hitelfelvétele.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma 6
A teljesítés helye 1102 Budapest, Szent László tér 29.
NUTS-kód HU101

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Hitelszerződés, amelynek tárgya a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére 3
db hosszúlejáratú hitelkeret biztosítása az önkormányzati feladatok ellátását szolgáló beruházások
finanszírozására összesen 1 304 500 000 HUF értékben.
Az 1. részben 886 500 000 HUF értékben az MFB Zrt. által refinanszírozott a „Sikeres Magyarországért”
Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési Hitelprogram (a továbbiakban „ÖKIF”) keretében a 3.1. hitelcélhoz
biztosított hitel. Ajánlatkérő a hitelből az alábbi 3 projekt megvalósítását tervezi: Mádi u. 86-92. bölcsőde
átépítés, Sibrik M.út 66-88. intézményi átépítés, Halom u. 33. bölcsőde építése.
A 2. részben 95 000 000 HUF értékben az MFB Zrt. által refinanszírozott a „Sikeres Magyarországért ÖKIF”
keretében a 6.2. hitelcélhoz biztosított hitel. Ajánlatkérő a hitelből 1 projekt, orvosi rendelők kialakítását tervezi.
A 3. részben 323 000 000 HUF értékben az MFB Zrt. által refinanszírozott a „Sikeres Magyarországért ÖKIF”
keretében a 2.9. hitelcélhoz biztosított hitel. Ajánlatkérő a hitelből az alábbi 4 projekt megvalósítását tervezi:
mentőállomás vásárlás, pályázatok önrésze, ügyfélszolgálati iroda kialakítása, MÁV-Telep rendezése.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
66113000

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Igen

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
Igen
az ajánlatok benyújthatók valamennyi részre

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség

Valamennyi részben érvényes közös feltételek:

mailto:kozbeszerzes@kobanya.hu
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Devizanem: HUF.
Futamidő: a hitelszerződés aláírásának napjától számított 20 év, Rendelkezésre tartási idő: a hitelszerződés
aláírása napjától számított 3 év, Türelmi idő: a hitelszerződés aláírása napjától számított 3 év.
Tőketörlesztés: a türelmi idő lejártát követően, negyedévente egyenlő részletekben, az első törlesztés a türelmi
idő lejártát követő napon esedékes, a további törlesztések pedig ehhez képest negyedévente esedékesek.
Kamatperiódus: naptári negyedév.
Kamatfizetés: minden kamatperiódus utolsó napján.
Előtörlesztés: Ajánlatkérő előzetes írásbeli értesítése alapján bármikor.
Ajánlatkérő a hitel (tőke) összegén felül csak kamatot térít, ezen kívül a késedelmi kamat kivételével egyéb
költség, díj, jutalék nem számítható fel, így többek között rendelkezésre tartási díj, szerződésmódosítási díj,
projektvizsgálati díj, folyósítási jutalék, kezelési költség, előtörlesztési díj sem számítható fel.
A hitel biztosítékaként felajánlott fedezet: az önkormányzat költségvetése.
1. részben: Hitel összege: 886 500 000 HUF „Sikeres Magyarországért ÖKIF” keretében
2. részben: Hitel összege: 95 000 000 HUF „Sikeres Magyarországért ÖKIF” keretében
Kamatláb a „Sikeres Magyarországért ÖKIF” esetén: változó kamatláb, amely a refinanszírozási kamat
(alapkamat: 3 havi EURIBOR+refinanszírozási kamatfelár jelenleg 1,5 %) és a hitelintézeti kamatrés (legfeljebb
1,5 %) összege az ÖKIF feltételei szerint. Az ajánlati szakaszban a hitelintézeti kamatrésre tehetnek ajánlatot,
amely a 3 havi EURIBOR + refinanszírozási kamatfelár (jelenleg 1,5 %) feletti kamatfelár, amely max. 1,5 %.
3. részben: Hitel összege: 323 000 000 HUF „Sikeres Magyarországért ÖKIF” keretében
Kamatláb a „Sikeres Magyarországért ÖKIF” esetén: változó kamatláb, amely a refinanszírozási kamat
(alapkamat: 3 havi EURIBOR+refinanszírozási kamatfelár jelenleg 2 %) és a hitelintézeti kamatrés (legfeljebb
2 %) összege az ÖKIF feltételei szerint. Az ajánlati szakaszban a hitelintézeti kamatrésre tehetnek ajánlatot,
amely a 3 havi EURIBOR + refinanszírozási kamatfelár (jelenleg 2 %) feletti kamatfelár, amely max. 2 %.

II.2.2) Vételi jog (opció)
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

Az időtartam hónap(ok)ban: 240 (a szerződés megkötésétől számítva)

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 1

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Hitelszerződés, amelynek tárgya a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére
hosszúlejáratú hitelkeret biztosítása az önkormányzati feladatok ellátását szolgáló beruházások
finanszírozására 886 500 000 HUF értékben.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
66113000

3) MENNYISÉG
Hitel összege: 886 500 000 HUF „Sikeres Magyarországért ÖKIF” keretében.
Kamatláb: változó kamatláb, amely a refinanszírozási kamat (alapkamat: 3 havi EURIBOR+refinanszírozási
kamatfelár jelenleg 1,5 %) és a hitelintézeti kamatrés (legfeljebb 1,5 %) összege az ÖKIF feltételei szerint.
Az ajánlati szakaszban kizárólag a hitelintézeti kamatrésre tehetnek ajánlatot, amely a 3 havi EURIBOR +
refinanszírozási kamatfelár (jelenleg 1,5 %) feletti kamatfelár, amely max. 1,5 %.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Az időtartam hónapban: 240 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Jelentkezések benyújthatók egy vagy több részre vagy akár mindhárom részre.
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Rész száma 2

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Hitelszerződés, amelynek tárgya a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére
hosszúlejáratú hitelkeret biztosítása az önkormányzati feladatok ellátását szolgáló beruházások
finanszírozására 95 000 000 HUF értékben.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
66113000

3) MENNYISÉG
Hitel összege: 95 000 000 HUF „Sikeres Magyarországért ÖKIF” keretében.
Kamatláb: változó kamatláb, amely a refinanszírozási kamat (alapkamat: 3 havi EURIBOR+refinanszírozási
kamatfelár jelenleg 1,5 %) és a hitelintézeti kamatrés (legfeljebb 1,5 %) összege az ÖKIF feltételei szerint. Az
ajánlati szakaszban a hitelintézeti kamatrésre tehetnek ajánlatot, amely a 3 havi EURIBOR + refinanszírozási
kamatfelár (jelenleg 1,5 %) feletti kamatfelár, amely max. 1,5 %.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Az időtartam hónapban: 240 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Jelentkezések benyújthatók 1 vagy több részre vagy akár mindhárom részre.

Rész száma 3

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Hitelszerződés, amelynek tárgya a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére
hosszúlejáratú hitelkeret biztosítása az önkormányzati feladatok ellátását szolgáló beruházások
finanszírozására 323 000 000 HUF értékben.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
66113000

3) MENNYISÉG
Hitel összege: 323 000 000 HUF „Sikeres Magyarországért ÖKIF” keretében.
Kamatláb: változó kamatláb, amely a refinanszírozási kamat (alapkamat: 3 havi EURIBOR+refinanszírozási
kamatfelár jelenleg 2 %) és a hitelintézeti kamatrés (legfeljebb 2 %) összege az ÖKIF feltételei szerint. Az
ajánlati szakaszban a hitelintézeti kamatrésre tehetnek ajánlatot, amely a 3 havi EURIBOR + refinanszírozási
kamatfelár (jelenleg 2 %) feletti kamatfelár, amely max. 2 %.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Az időtartam hónapban: 240 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Jelentkezések benyújthatók 1 vagy több részre vagy akár mindhárom részre.

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

A Kbt. 305. § (3) bekezdésének megfelelően, a hitelszerződésben meghatározott feltételek szerint. Az
ajánlatkérő az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében kíván megállapodni. Kamatfizetés: naptári
negyedévente utólag, minden kamatperiódus utolsó napján. Tőketörlesztés: a türelmi idő lejártát követően,
negyedévente egyenlő részletekben, az első törlesztés a türelmi idő lejártát követő napon esedékes, a
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további törlesztések pedig ehhez képest negyedévente esedékesek. Az első vagy az utolsó törlesztő részlet
a kerekítések miatt eltérhet. A hitel nyújtója a tőke és kamattörlesztés esedékessége előtt 15 nappal értesíti
az adóst az esedékes törlesztőrészlet összegéről, valamint az esedékesség utolsó napjáról. Az ajánlatkérő az
előtörlesztés lehetőségét fenntartja.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?

Nem

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a

szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem
lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet:
— akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdés a)-h) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn,
— akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontjában felsorolt kizáró okok állnak fenn,
— akivel szemben a Kbt. 61. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok állnak fenn.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) és a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet:
— akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn,
— akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn.
Megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a 60. §
(1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak és (2) bekezdésének hatálya alá, vagy
lehetősége van arra is, hogy az ajánlatban a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdés és a 63/A. § (1) bekezdésének
rendelkezései szerint igazolja, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevő nyertessége esetén, az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az
eredményhirdetést követő 8 napon belül a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdés és a 63/A. § (1) bekezdése szerint kell
igazolnia, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak és
(2) bekezdésének hatálya alá, ha ezt a fent körülírt módon az ajánlatában nem igazolta.
Az igazolásokat és nyilatkozatokat eredeti formában, vagy hiteles másolatban kell benyújtani.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A részvételre jelentkezőnek
(közös részvételre jelentkezőnek) és a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak a számviteli
jogszabályok szerinti éves beszámolója (mérleg és eredménykimutatás, kiegészítő mellékletek nélkül) egyszerű
másolatban az előző lezárt üzleti évre vonatkozóan, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételt,
attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet erőforrásai is
igénybe vehetők a Kbt. 4. § 3/E. pontjával összhangban. Ebben az esetben az alkalmasság igazolása mellett a
rendelkezésre állás a Kbt. 65. (4) bekezdése szerint megfelelően igazolandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező),
illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha az
előző lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye negatív.
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A részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a fenti alkalmassági követelményeknek önállóan, külön-külön kell
megfeleljen.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A részvételre jelentkező vagy a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó a műszaki, szakmai
alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni:
M.1. A jelentkezési határidőt megelőző 24 hónap beszerzés tárgyának (önkormányzatok részére hitelnyújtás)
megfelelő legjelentősebb referenciái, a Kbt. 68. § (1) bekezdésében leírtak szerint igazolva, melynek
tartalmaznia kell a következőket: teljesítés (szerződéskötés) ideje, a hitel jellege, összege, a szerződést kötő
másik fél megnevezése, az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat
megadása, a referenciát nyújtók neve és elérhetősége, információ arról, hogy a teljesítés szerződésszerűen,
vagy nem a szerződésnek megfelelően történt.
M.2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek és beosztásuk megnevezése, képzettségük ismertetése,
a végzettséget tanúsító okirat (felsőfokú oklevél, diploma) másolata és szakmai tapasztalatának, magyar
nyelvtudásuknak ismertetése aláírt szakmai önéletrajz csatolásával.
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet erőforrásai is
igénybe vehetők a Kbt. 4. § 3/E. pontjával összhangban. Ebben az esetben az alkalmasság igazolása mellett a
rendelkezésre állás a Kbt. 65. (4) bekezdése szerint megfelelően igazolandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A részvételre jelentkező vagy a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó alkalmatlannak minősül,
ha:
M.1. Nem rendelkezik a részvételi jelentkezési határidőt megelőző 24 hónapban összességében 1 db,
részenként a közbeszerzés tárgyát elérő vagy meghaladó összegű hitel önkormányzatok részére történő
folyósítására vonatkozó szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával. Egy referencia több rész tekintetében
is felhasználható.
M.2. Nem rendelkezik legalább 2 fő felsőfokú végzettségű és felsőfokú magyar nyelvtudású vagy magyar
anyanyelvű szakemberrel, akik 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek az önkormányzati finanszírozás
területén.
Amennyiben a jelentkező mindhárom részre jelentkezik, a szakemberek azonosak is lehetnek.
A részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a fenti (M1.,M2.) alkalmassági követelménynek együttesen kell
megfeleljen.

III.2.4) Fenntartott szerződések
Nem

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Igen
A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény.

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
nevét és képzettségét?
Igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
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IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája

Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? Nem

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? Nem

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?

Nem

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 6.5.2010 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? Nem

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
6.5.2010 - 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
20.5.2010

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

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?

Nem

VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Nem

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1. Ajánlatkérő a Kbt. 112. §-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét teljeskörűen.
2. A tárgyalásos eljárás alkalmazásának indokolása: A Kbt. 124 § (2) bekezdés d) pontja alapján, a szolgáltatás
természete és a szolgáltatást nyújtó bankok általánosan elfogadott piaci magatartása miatt a szerződéses
feltételek teljes köre csak tárgyalások útján alakítható ki.
3. A jelentkezéseket az A melléklet III. pontjában megadott címen kell benyújtani munkanapokon 9-13 óra
között, a jelentkezési határidő lejártának napján 9-10 óra között. A részvételi jelentkezések felbontásának
feltételei:
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Dátum: 6.5.2010 (10:00), Helyszín: MAGYARORSZÁG 1105 Budapest, Szent László tér 16. III.312.
A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek: a Kbt. 110. § (2) bekezdése szerint.
4. A részvételi szakasz eredményhirdetésének helye és időpontja: MAGYARORSZÁG 1105 Budapest,
Szent László tér 16. III.312.; 20.5.2010 (11:00), melyre az Ajánlatkérő ezúton minden részvételre jelentkezőt
tisztelettel meghív.
5. Az ajánlatkérő az érvényes jelentkezés elősegítése érdekében részvételi dokumentációt készít. A részvételi
dokumentáció átvétele az érvényes részvételi jelentkezés feltétele. A dokumentáció nem ruházható át, közös
jelentkezés esetén azonban elegendő egy dokumentáció átvétele.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentáció átvehető személyesen, vagy
meghatalmazott útján, a dokumentáció beszerzési határidejének lejártáig, azaz a részvételi jelentkezések
benyújtási határidejének lejártáig, illetőleg a Kbt. 102.§-ban foglaltaknak megfelelően. A dokumentáció átvehető
munkanapokon 9-13 óra között, a jelentkezési határidő lejártának napján 9-10 óra között az A melléklet II.
pontjában megadott címen.
6. A részvételi jelentkezéshez csatolandó:
— a részvételre jelentkező Kbt. 105. § (1) bek. a) - c) pontja és (3) bekezdése szerinti kifejezett nyilatkozata,
— a részvételre jelentkező, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kíván
alvállalkozó, valamint az erőforrást nyújtó szervezet részéről a jelentkezést aláíró cégjegyzésre jogosult
személy(ek) hiteles cégaláírási nyilatkozatá(i)nak egyszerű másolata, valamint a cégkivonat szerint - a jelen
eljárás vonatkozásában - a cégjegyzésre jogosult(ak) akadályoztatása esetén cégjegyzésre jogosult által adott
meghatalmazás egyszerű másolatban, amely a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazza,
— a részvételre jelentkezőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak, az erőforrást nyújtó szervezetnek a részvételi határidő lejártától számított 30 napnál nem
régebbi egyszerű másolati példány cégkivonatot kell csatolni.
7. Közös jelentkezés esetén a jelentkezéshez csatolni kell az egyértelmű felelősségvállalásról szóló
nyilatkozatot és a hatáskörök bemutatását a közös jelentkezők által cégszerűen aláírt előzetes együttműködési
megállapodás formájában, amelyben a jelentkezők együttes kötelezettséget és egyetemleges felelősséget
vállalnak a szolgáltatás teljesítésére és amely a közös jelentkezőket teljes jogkörrel képviselő jelentkező
meghatalmazását is tartalmazza.
8. A konzorcium tagjaként teljesített referencia esetében az ajánlatkérő csak a részvételre jelentkező és/vagy a
Kbt. 105.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának (a továbbiakban: jelentkező) teljesítési hányadára
vonatkozó referenciát fogadja el, olyan tartalmú referenciaigazolással igazolva, amelyből konkrétan kitűnik,
hogy mekkora volt a referenciaként megjelölt teljesítésből az adott jelentkező részvételének aránya a teljes
ellenszolgáltatás összegéhez viszonyítva, vagy az ő teljesítésének konkrét ellenértéke. A referenciaigazolásban
ismertetni kell a jelentkező és a többi konzorciumi tag közötti munkamegosztást, továbbá azt is, hogy a
jelentkező a szerződés mely részét teljesítette.
9. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű
okiratok alkalmasak.
10. A részvételi szakaszban az ajánlatkérő nem kérhet, a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot (Kbt. 100. §
(2) bekezdés). Ha a részvételre jelentkező ebben a szakaszban ajánlatot tesz, akkor a részvételi jelentkezése a
Kbt. 114. § (1) bekezdés b) pontja alapján érvénytelen.
11. A kizáró okok igazolásának módjára a ”Közbeszerzések Tanácsa a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény 63. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a
magyarországi letelepedésű ajánlattevők, alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában” az
irányadó, amely a Közbeszerzési Értesítő 2009. 09. 23-i számában került közzétételre.
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12. A jelentkezés készítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő mindennemű költség a részvételre
jelentkezőt terheli.
13. A jelentkezéseket cégszerűen aláírva, folyamatos oldalszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva,
összefűzve, roncsolásmentesen nem bontható kötésben 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani.
A jelentkezéseket a biztonságos kezelés érdekében egy belső és egy külső borítékban (csomagban) kell
elhelyezni, le kell zárni, megjelölve a belső borítékon az eredeti és a másolati példányokat. A példányok
esetleges eltérése esetén az eredeti példány számít mértékadónak. Az eredeti példányt minden oldalon
szignálni kell. A külső borítékot (csomagot) az alábbi felirattal kell ellátni: „Budapest Főváros X. kerület
Kőbánya Önkormányzatának hitelfelvétele” (hirdetményszám) Tilos felbontani 6.5.2010-ben 10:00 óráig. A
jelentkezésekre vonatkozó további formai előírásokat a részvételi dokumentáció tartalmazza.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 13. § (4) bekezdése értelmében felhívja a jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 12. § (2)
bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg a Kbt. 65-69. §
alapján a részvételre jelentkező pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának
feltételeit és igazolását.
15. A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján, az ajánlatkérő - ha a felhívásban kifejezetten másként nem rendelkezik -
elfogadja az igazolások egyszerű másolatban történő benyújtását.
16. Az ajánlatkérő valamennyi érvényes jelentkezést benyújtó és alkalmasnak minősített jelentkezőt
ajánlattételre kér fel és küld számukra ajánlattételi felhívást.
17. A részvételre jelentkező jelentkezésében köteles megadni, hogy mely részekre jelentkezik, ajánlatkérő
kizárólag a megjelölt részajánlatok tekintetében értékeli a jelentkezést.
18. A Kbt. 114. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen a részvételi jelentkezés, ha a részvételre jelentkező
nem vesz részt az ÖKIF hitelprogramban, azaz nem szerepel az ÖKIF keretében a refinanszírozásban részt
vevő bankok listáján és e hitelprogramon belül finanszírozásra nem jogosult. Erre vonatkozóan a részvételi
jelentkezésben nyilatkozni kell.
19. Amennyiben a jelentkező a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe a gazdasági,
pénzügyi vagy a műszaki, szakmai alkalmasság igazolásához, akkor e szervezet az alkalmasságot a részvételi
jelentkezőre a felhívás III.2.2. és III.2.3. pontjában előírttal azonos módon köteles igazolni.
20. Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján előírja, hogy jelentkező tájékozódjon a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a
szerződés teljesítése során meg kell felelni. Részvételre jelentkező a Kbt. 72. §-a alapján köteles nyilatkozni,
hogy figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén
hatályos kötelezettségeket.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 13367776
Fax  +36 13367778

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 322-324. §-a szerint,
különös tekintettel a Kbt. 323. §-ának (2)-(4) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
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VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
2.4.2010


