
 
 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS  
 

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, és telefaxszámai: 
 

a.) Az ajánlatkérő adatai: 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata  
1041 Budapest, István út 14. II. em. 67. szoba 
Ajánlatkérő képviselője: dr. Budaházy Gábor aljegyző 

 Tel.: 06-1/231-32-54 
 Fax.: 06-1/231-32-55 
 e-mail:budahazyg@ujpest.hu 
 

b.) További információk a következő helyen szerezhetők be: 
1041 Budapest, István út 14. II. em. 67. szoba 

 Tel.: 06-1/231-32-54 
 Fax.: 06-1/231-32-55 
  

2. a.) A választott eljárás 
A Kbt. 125. § (2) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény közzététele nélkül 
induló tárgyalásos eljárás. 

b.) A tárgyalásos eljárás alkalmazása feltételének indoklása 
A Kbt. 125. § (2) bek. b) pontja alapján az ajánlatkérő hirdetmény közzététele 
nélkül induló tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha a szerződést műszaki-
technikai sajátosságok, művészeti szempontok vagy kizárólagos jogok 
védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet, személy képes 
teljesíteni. 
 
Ajánlatkérő 1997. december 9-én határozatlan idejű bankszámlaszerződést 
kötött a Raiffeisen Unicbank Rt-vel Folyószámla nyitása és vezetése 
tárgyában, amely 1999. november 25-én módosításra került.  
 
Ajánlatkérőnek jövő év elején várható átmeneti fizetési nehézségei miatt 
szükségessé válik, hogy a likvid hitelek közül folyószámlahitelt vegyen fel. 
Folyószámlahitelt annak technikai sajátosságai miatt kizárólag a folyószámlát 
vezető bank képes folyósítani.  
 
Ajánlatkérő speciális igényeire tekintettel - a bevételek és kiadások 
ütemkülönbségének eltérése, valamint az általunk finanszírozott 
intézményeknek történő nagyszámú kifizetések miatt - kizárólag ez a 
hiteltípus felel meg Ajánlatkérőnek. 
 

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje 
beszerzési helye és pénzügyi feltételei 

 
a.) A dokumentáció beszerzési helye: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
1041 Budapest, István út 14. II. em. 67. szoba 

 Tel.: 06-1/231-32-54 
 Fax.: 06-1/231-32-55 
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b.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzésének 
határideje: 

Az ajánlat benyújtásának feltétele az ajánlati felhívás dokumentációjának 
megvásárlása, amely a benyújtandó ajánlat formai és tartalmi követelményeit 
tartalmazza. A dokumentáció személyesen átvehető munkanapokon 900-1200 
óra között, az ajánlattételi határidő lejárata napján 8.00-tól az ajánlattételi 
határidő lejártáig a 3. a) pontban meghatározott címen. A dokumentáció másra 
nem ruházható át és nem tehető közzé. A Kbt. 54. § (4) bekezdés megfelelően 
alkalmazandó. 

 
c.) Pénzügyi feltételei, a fizetés feltételei és módja:  
 A dokumentáció ára: 50.000,- Ft  

A fizetés feltételei és módja:  
A fenti bruttó összeget ajánlatkérő 12010422-00208592-00100005 számú 
számlájára kell átutalni, a jogcím feltüntetésével. Az Ajánlattevőnek az 
átutalást igazoló okmány eredeti példányát be kell mutatnia. Az átutalási 
okmányon fel kell tüntetni a befizetés jogcímét (közbeszerzés tárgya) 

 
4. a.) A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

Közbeszerzés tárgya: Hitelszerződés folyószámlahitel biztosítására 
 
Közbeszerzés mennyisége:  

Hitelszerződés folyószámlahitel biztosítására (szolgáltatás megrendelés) 2,5 
milliárd forint keretösszeg erejéig Budapest Főváros IV. Kerület Újpest 
Önkormányzata részére. Az ajánlattevő a kamaton kívül más költséget 
(rendelkezésre állási díj, egyéb költségek) semmilyen formában nem 
számolhat fel. 

 
b.) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy 
részére tehet-e ajánlatot: részajánlattétel nem lehetséges. 

 
c.) Nómenklatúra:  

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
  Fő tárgy:   66113000-5 

 
5. A szerződés meghatározása, aminek megkötése érdekében tárgyalni 

kívánnak  
Folyószámlahitel-keretszerződés  
 

6. A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje: 
 

2010. január 1. – 2010. december 31. 
 

7. Teljesítés helye 
Ajánlatkérő költségvetési elszámolási számlája. 

 
8. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásainak feltételei, illetve a 

vonatkozó jogszabályokra való hivatkozás 
Az Ajánlatkérő a szerződésben foglaltak szerint teljesít, figyelemmel a Kbt. 
305.§ rendelkezéseire. 
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9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú 
(alternatív) ajánlatot:  

Többváltozatú ajánlat nem tehető. 
 

10. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: 
A Kbt. 57.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű 

 ellenszolgáltatás. 
 

11. Kizáró okok, illetve a kizáró okok tekintetében szükséges igazolások:  
a) Kizáró okok: 
a) ha ajánlattevő vagy alvállalkozója, vagy erőforrást nyújtó szervezete a Kbt. 
60. § (1) bekezdésben vagy a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában, 61. § (2) 
bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll; 
b) ha ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet 
esetében a Kbt. 61 § (1) bek. a), b), c) pontok, vagy a Kbt. 62. § (1) 
bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. 
 
b) Jogi helyzet (kizáró okok) - a megkövetelt igazolási mód: 
Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, a 10 %-nál nagyobb mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó 
szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerint nyilatkoznia 
kell, hogy nem tartozik Kbt. 60. § (1) bekezdésének, a 61. § (1) a)-d) pontjai 
és (2) bekezdéseinek hatálya alá, vagy jogosult ezt igazolni. 
Az ajánlattevőnek, illetve közös ajánlattevőnek (valamint az ajánlattevő által 
10 %-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, és az 
ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetnek) nyertessége esetén az 
eredményhirdetést követő 8 napon belül a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdései és 
63/A. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) 
bekezdésének, a 61. § (1) bekezdés a)-d)pontjának hatálya alá, amennyiben 
ezt az ajánlatban nem igazolta. 

 
12. A pénzügyi, gazdasági és a műszaki, szakmai alkalmassági 

követelmények, illetve az alkalmasság tekintetében szükséges 
igazolások: 

 
Ajánlatkérő az ajánlattevő által becsatolt – Közbeszerzések Tanácsa által 
kiállított- minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke szerinti igazolást elfogadja. 

 
       Az ajánlattevő alkalmasságát a következő módon kell igazolnia: 

Minősített ajánlattevők jegyzéke szerinti igazolás egyszerű másolatban. 
 

13. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása  
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja a Kbt.83.§ rendelkezései 
szerint. 

14. Ajánlattételi határidő: 
2009. október 20. 9.00 óra  
 

15. Az ajánlat benyújtásának címe: 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
1041 Budapest, István út 14. 
II. emelet 67. szoba 

 
16. Az ajánlattétel nyelve: magyar 

 
17. Az ajánlat felbontásának helye, ideje: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
1041 Budapest, István út 14. 
II. emelet 64. tárgyaló 
2009. október 20. 9.00 óra  

 
18. Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak: A Kbt. 80. § (2) bekezdésben 

meghatározott személyek.  
 

19. Az eljárás lefolytatásának menete, alapvető szabályai: 
 
A tárgyaláso(ko)n ajánlattevő cégjegyzésre jogosult vagy nyilatkozattételre 
jogosult írásban meghatalmazott képviselője vehet részt. A képviseleti 
jogosultságot igazolni szükséges. Az ajánlattevő ajánlatát a tárgyaláso(ko)n 
módosíthatja. Az Ajánlatkérő az ajánlat módosítására a tárgyalások során 
felmerült ajánlatkérői igényeknek megfelelően a tárgyalást követően határidőt 
biztosíthat, amely esetben a tárgyalásról felvett jegyzőkönyvben vagy külön 
írásban rögzítésre kerül a módosított ajánlattal kapcsolatos feltételek. Az 
ajánlatkérő– amennyiben szükséges - további tárgyalás(oka)t tart, amely 
további tárgyalások helyét, módját és időpontját Ajánlatkérő a megelőző 
tárgyaláson vagy írásban közöl az Ajánlattevővel. 
 

20. Az első tárgyalás időpontja és helye: 
Az első tárgyalás tervezett időpontja 2009. október 22. 9.00 óra  
 
A tárgyalás helyszíne az Ajánlatkérő 17.) pontban megjelölt címe 
  

21. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja 
Az ajánlati kötöttség a tárgyalások lezárásával kezdődik és az eljárás 
eredményhirdetésétől számított 60 (hatvan) napig tart. 

 
22. Az eredményhirdetés időpontja 

A tárgyalások lezárásának napját követő munkanapon, 9.00 óra 
 

23. A szerződéskötés tervezett időpontja 
Az eredményhirdetést követő 8. nap (amennyiben az nem munkanap, akkor 
az azt követő első munkanap) 14.00 óra. 
 

24. Egyéb információk: 
- Az ajánlat benyújtásának feltétele az ajánlati felhívás dokumentációjának 

megvásárlása. A benyújtandó ajánlat formai követelményeit az ajánlatkérési 
dokumentáció tartalmazza. A dokumentáció személyesen átvehető 
munkanapokon 9:00-12:00 óra között, illetve az ajánlattételi határidő lejártának 
napján 8:00-tól az ajánlattételi határidő lejártáig az 3. pontban meghatározott 
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címen. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A Kbt. 
54. § (4) bekezdése megfelelően irányadó.  
- Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése, 71. § (1) és (3) 
bekezdése szerint. A Kbt. 71. § (1) bekezdés vonatkozásában kérjük a 
nemleges nyilatkozatot is csatolni! 
- Ajánlatkérő előírja a Kbt. 55.§ alkalmazását és 72.§ szerinti nyilatkozattételt. 
- Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozó, 
valamint az erőforrást nyújtó szervezet) nevében aláíró és szignáló személy 
aláírási címpéldányának másolati példányát. Amennyiben a cégjegyzésre 
jogosult és a kötelezettségvállaló, ill. szignáló személye különböző, a 
kötelezettségvállaló, a szignáló aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító 
erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás másolati példányát csatolni kell. 
- Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozó, 
valamint az erőforrást nyújtó szervezet) ajánlattételi határidőt megelőző 60 
napnál nem régebbi cégkivonatának másolati példányát a képviseletre jogosult 
személyek megállapítása és a számlavezető pénzügyi intézmények ellenőrzése 
érdekében. Amennyiben a csatolt igazolásból kitűnően cégügyben el nem bírált 
módosítás van folyamatban, a változás tartalmát igazoló dokumentum 
másolatát az ajánlathoz csatolni kell.  

- Az ajánlathoz nyújtandó igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak. 
 

 
25. Ajánlattételi felhívás megküldése: 2009. szeptember 30.   
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata  
                                            

                
   ________________________ 

Dr. Budaházy Gábor   
       aljegyző 


