
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  
2008. november 28-i zárt ülésén 356 /2008. /XI. 28./ számon  
a következő határozatot hozta: 
 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
356 /2008. /XI. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a  
20.000 eFt összegű, öt éves lejáratú szabad felhasználású, 35.000 eFt MFB  
finanszírozású fejlesztési hitel felvételére lefolytatott kétfordulós nyílt  
tárgyalásos eljárás eredményét. 
 

1. A képviselő-testület az eljárás eredményeként az 1. számú mellékletben  
szereplő döntést hozza. 

 
2. A képviselő-testület felkéri polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy a  

közbeszerzési eljárás alapján a hitelszerződést a felhívásban rögzített 
időpontban kösse meg.  
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: szöveg szerint 

 
 
Pásztó, 2008. november 28.  
 
 
 
 
 
 Sisák Imre       Dr. Tasi Borbála 
 polgármester      címzetes főjegyző 
 



Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 
     Pásztó Város Önkormányzata, 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

Banki hitelkeret szerződések, egyrészt hosszúlejáratú hitelkeret biztosítása 35 millió Ft 
értékben 10 éves futamidőre Pásztó Város Önkormányzata részére a település területén 
megvalósuló beruházások finanszírozásához MFB által refinanszírozott Sikeres 
Magyarországért önkormányzati infrastruktúra hitelprogram keretében, vagy azzal 
egyenértékű hitel útján. 
hitel összege: 35 millió forint fejlesztési célú hitel,  
devizaneme: HUF  
kamat: az MFB által önkormányzati infrastruktúrafejlesztési hitelprogramban meghatározott 3 havi 
EURIBOR + a megajánlott éves kamatmarge. 
Futamidő alakulása 
rendelkezésre tartási idő: szerződéskötéstől számított 3 év 
Lejárat: 10 év 
türelmi idő: 2 év 
rendelkezésre tartási díj: nem számolható fel 
kezelési költség, folyósítási jutalék: nem számolható fel 
projektvizsgálati díj: nem számolható fel 
törlesztés: a türelmi időt követően negyedéves gyakorisággal egyenlő tőketörlesztő részletekkel  
előtörlesztés: bármikor, díj- és költségfelszámítás nélkül. 

 
3. A választott eljárás fajtája: hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás a Kbt. VI. fejezete szerint  
 
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: - 
c)∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - 
d)∗ Az ellenszolgáltatás összege: 3 havi EURIBOR feletti kamatmarge éves mértéke 2,45 %  
 

5. A benyújtott ajánlatok száma: 1 
6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az összességében 
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei: 

Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi  Bank Nyrt. 
Címe: 1051 Budapest, Nádor u. 16.  
Telephely: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 22. 
 
Ajánlata szerinti ellenszolgáltatás: 3 havi EURIBOR feletti kamatmarge éves mértéke 2,45 % 

 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva: 

      Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 
  Az elbírálás A részszempontok             
  részszempontjai súlyszámai Értékelési 

pontszám 
Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 
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és  
súlyszám 
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  A súlyszámmal 

szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

             



(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi 
elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az 
ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek 
értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

 
7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: - 
8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi  Bank Nyrt. 
Címe: 1051 Budapest, Nádor u. 16.  
Telephely: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 22. 

Az ajánlattevő a teljesítésre alkalmas, ajánlata megfelel a felhívás és a dokumentáció 
előírásainak, a bírálati szempontok értékelése szerint Ajánlatkérő számára megfelelő 
ajánlatot tett. 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai: - 

9.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozók neve és címe: - 
10.* A közbeszerzésnek az a része (aránya, értéke), amelyre a nyertes, illetőleg az őt követő ajánlattevő 
harmadik személlyel szerződést köthet: - 
11.* Tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:  

Kbt. 124. § (2) d) pont, a beszerzés tárgyának összetettsége indokolja. Figyelemmel arra, 
hogy a beszerzés tárgya pénzügyi szolgáltatásként hitelnyújtás, hitelkeret biztosítása, az 
erre vonatkozó eltérő piaci konstrukciók fennállása miatt azok  tárgyalásos eljárásban való 
összevezetése, és a szerződéses feltételek tárgyaláson való kialakítása biztosítja a 
leghatékonyabb beszerzést, a szerződéses feltételek ajánlatkérő számára legoptimálisabb 
meghatározását. 

12.* Egyéb információk: - 
13. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és 
közzétételének napja: - 
14. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének napja: KÉ – 
148672008 (KÉ-109) 2008. szeptember 19. 
 
15. Az eredményhirdetés időpontja: 2008. november 28. 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2008. november 27. 
 
 


