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Előterjesztés a Képviselő-testület 2009 . november 24-i ülésére 

 
Tárgy: Előterjesztés „Hitelszerződés folyószámlahitel biztosítására” tárgyában 
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lezárásáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2009. szeptember 29-i ülésén a 394/2009. (IX. 29.) sz. határozatával 
döntött „Hitelszerződés folyószámlahitel biztosítására” tárgyában hirdetmény nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról. Egyben felkérte a Polgármestert, hogy a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 131. § (1) 
bekezdése alapján az ajánlattételi felhívást az Önkormányzat folyószámláját vezető 
pénzintézetnek küldje meg. 
 
Az ajánlattételi határidő lejártáig a Raiffeisen Bank Zrt. ajánlattevő benyújtotta ajánlatát. Az 
ajánlat felbontására 2009. október 29-én 9.00 órakor került sor, az eljárásról készült 
jegyzőkönyv az Ajánlattevő részére megküldésre került. 
 
Ajánlattevő neve, székhelye és ajánlata: 
 
Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) 
 
Bontáskori ajánlata: 

 
Ellenszolgáltatás mértéke:  
Forint alapú hitel esetén 1 hónapos referencia-kamatláb (BUBOB) + 1,50 %  
Euró alapú hitel esetén 1 hónapos referencia-kamatláb (EURIBOR) + 2,50 %   
 
A kamatfelár a szerződés teljesítéséhez szükséges, bármilyen jogcímen és elnevezéssel 
meghatározott összes díjat, költséget és járulékot magában foglalja. 
 
A hitelkeret összege:2 milliárd 500 millió forint. 
 
 
Az ajánlat módosítására a 2009. október 30-i tárgyalás eredményeképpen nem került sor. 
 
A beérkezett ajánlatot a Bíráló Bizottság áttekintette és megállapította, hogy az Ajánlattevő 
ajánlata: 

- alaki, tartalmi követelményeknek megfelel, 
- az Ajánlattevővel szemben kizáró ok nem áll fenn, 
- Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 

 



Fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság javasolja: 
 
1. Az eljárást eredményessé nyilvánítani. 
2. Ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítani. 
3. Ajánlattevőt alkalmasnak nyilvánítani. 
4. A Raiffeisen Bank Zrt. ajánlattevőt nyertes ajánlattevőnek kihirdetni. 

 
 
Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjék. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Hitelszerződés folyószámlahitel biztosítására” 
tárgyában kiírt hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánítja. Egyben felkéri a Polgármestert, hogy a Raiffeisen Bank Zrt.-vel a szerződést 
kösse meg. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2009. december 3. 
 
 
Budapest, 2009. november 18. 
 
 
 
         dr. Trippon Norbert 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Bodgál Ágnes aljegyzői referens 


