
AJÁNLATI FELHÍVÁS 
A Kbt. 252. § (1) bekezdése e) pontja szerint 

hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásra 
 

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (email) /Kbt. 133. § (1) bek. a.) 
pont/: 

 
Pásztó Város Önkormányzata 
3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. 
Sisák Imre Polgármester  
Telefon: +36-32-460-753 
Telefax: +36-32-460-918 
E-mail: forum@paszto.hu  

 
2. A tárgyalásos eljárás 125. § szerinti jogcíme /Kbt. 133. § (1) bek. b.) pont/: 

 
Ajánlatkérő a Kbt. 252. § alapján a Kbt. 125. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 
hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárást indít, tekintettel arra, hogy a 
beszerzés tárgyát képező folyószámlahitel szerződést műszaki-technikai sajátosságok 
miatt kizárólag egy szervezet, a folyószámlát vezető bank képes teljesíteni. 

 
Ajánlatkérő az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt-nél vezeti 
folyószámláját, és vele korábban kötött, meglévő folyószámlahitel-keretszerződéssel 
rendelkezik.  
 
Ajánlatkérő a fizetési nehézségei megoldása érdekében újabb folyószámlahitelkeret-
szerződés kötésére kényszerül. Ajánlatkérő ugyanakkor nincs abban az anyagi 
helyzetben, hogy a már felvett hitelállományt visszafizesse, és a folyószámlát vezető 
pénzintézettel teljeskörűen elszámoljon. Ugyanakkor ajánlatkérő számára kizárólag a 
folyószámlahitel-konstrukció felel meg (a bank a számlatulajdonos külön rendelkezése 
nélkül kölcsön folyósít akkor és olyan mértékben, amikor és amennyiben az az 
ajánlatkérő költségvetési elszámolási számláját terhelő fizetési megbízások 
teljesítéséhez szükséges), mert ajánlatkérő pénzforgalma szempontjából a 
folyószámlahitel az egyetlen olyan hitelforma, amely az ajánlatkérő és intézményei 
(ugyanis az összes önkormányzati intézmény számlavezetője is az OTP Nyrt.) 
folyamatos likviditását biztosítja anélkül, hogy külső beavatkozást alkalmazna, és ez a 
leggazdaságosabb megoldás. Az önkormányzat intézményeinek kis-kincstári 
rendszerben történő finanszírozása is csak így valósítható meg, továbbá az 
önkormányzat több, mint 500 alkalmazottjának a lakossági folyószámlavezetője is az 
OTP Nyrt., így a jövedelmek lakossági folyószámlára utalása is így a 
leggazdaságosabb.   
 
A folyószámlahitelt kizárólag a folyószámlát vezető bank képes folyósítani a 
folyószámlahitel technikai sajátosságaira tekintettel. Mivel a folyószámlahitel a 
fentiek szerint kifejezetten az ajánlatkérő folyószámlájához kötődően folyósítható, így 
a beszerzés tárgyát képező szerződést csak az ajánlatkérő folyószámláját vezető 
pénzintézet az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi  Bank Nyrt. képes 
teljesíteni.  
  



3. A dokumentáció a Szentmiklósi és Társai Ügyvédi Irodában munkanapokon hétfőtől 
csütörtökig  9.00-16.00 óráig, pénteken 9.00-12.00 óráig, az ajánlattétel napján pedig 
9.00 óráig szerezhető be 30.000,-Ft +Áfa készpénzbefizetés, vagy az Iroda K&H Bank 
Nyrt-nél vezetett 10400054-00500672-00000000 számlájára történő Folyószámla-
hitelkeret szerződés – 2010 megjelölésű átutalási vagy befizetési igazolás bemutatása 
ellenében vehető át, vagy annak megküldése kérhető. /Kbt. 133. § (1) bek. c.) pont/.  

 
4. A közbeszerzés tárgya /Kbt. 133. § (1) bek. d.) pont/: 

Folyószámla-hitelkeret szerződés – 2010 

CPV 66113000-0 

A közbeszerzés mennyisége /Kbt. 133. § (1) bek. d.) pont/: 

Pásztó Város Önkormányzata részére a folyószámlahitel-keretszerződés maximum 
90.000.000.-Ft összegű folyószámla-hitelkeret emelésére.  
 
Teljes mennyiség:  
A folyószámlahitel-keret emelés összege: maximum 90 millió forint,  
devizaneme: HUF  
hiteldíj: a kamattól függően változó mértékű 
kamat: 3 havi BUBOR + megajánlott éves mértékű kamatmarge  
futamidő: 1 év 
rendelkezésre tartási jutalék: nem számolható fel 
kezelési díj: nem számolható fel 
projektvizsgálati díj: nem számolható fel 
törlesztés: rulírozó jelleggel  
hiteldíjfizetés: negyedéves gyakorisággal minden naptári negyedév utolsó 
munkanapján, illetve a szerződés megszűnésével 
előtörlesztés: bármikor, díj- és költségfelszámítás nélkül. 

 
5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében Ajánlatkérő 

tárgyalni kíván /Kbt. 133. § (1) bek. e.) pont/: 
  

Folyószámla-hitelkeret szerződés – 2010 
 

6. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje /Kbt. 133. § (1) bek. f.) pont/: 
 

A szerződéskötéstől számított 1 év. 
 

7. A teljesítés helye /Kbt. 133. § (1) bek. g.) pont/: 
 

Pásztó Város Önkormányzata  
NUTS-kód: HU 313 

 
8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás /Kbt. 133. § (1) bek. h.) pont/: 
 



Az ajánlatkérő a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, a felek 
megállapodásának megfelelően, negyedéves gyakorisággal minden naptári negyedév 
utolsó munkanapján, illetve a szerződés megszűnésével teljesíti az ellenszolgáltatást.  
 

9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) 
ajánlatot /Kbt. 133. § (1) bek. i.) pont/: 

 
Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot. 
 

10. Az ajánlatok bírálati szempontja /Kbt. 133. § (1) bek. j.) pont/: 
  

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.  
 

11.  Kizáró okok /Kbt. 133. § (1) bek. k.) pont/: 
 

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

a) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, 
akinek esetében a Kbt. 60.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok fennállnak. 

b) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó 
szervezet, akinek esetében a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kizáró 
okok fennállnak.  

c) Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó 
szervezet, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró 
okok fennállnak. 

 
A kizáró okok igazolásának módja: 

A Kbt. 249. § (3) bekezdése szerint az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, illetve 
erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkozni kell a kizáró okok 
fenn nem állásásról. 
  

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 63. § (3) bekezdése szerint is. 
 
12. Alkalmassági követelmények és a 69. § (2) bekezdésében foglaltak /Kbt. 133. § (1) 

bek. l.) pont/: 
 

12.1.  Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: 
 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

- a Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti az előző lezárt üzleti évre (2009) 
vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló másolatának benyújtása 
(kiegészítő mellékletek nélkül) 

 
Ajánlattevő más szervezet erőforrására is támaszkodhat a Kbt. 4. § 3/E pontja 
figyelembevételével a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján azzal, hogy a rendelkezésre 
állás igazolását a Kbt. 65. § (4) bekezdése figyelembevételével kell teljesíteni.  



 
Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó 
ha:  
 
- Az utolsó lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredmény negatív. 

Ajánlattevőnek, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozónak a gazdasági és pénzügyi alkalmasságnak külön-
külön kell megfelelnie.  

 
12.2  Műszaki- szakmai alkalmasság 
 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
Az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozója az alábbiak szerint igazolja a műszaki, illetve szakmai 
alkalmasságot:  
 
- Ajánlattevő a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja szerinti cégszerű nyilatkozatával a 

felhívás megküldését megelőző 3 évben (2007-2009) teljesített folyószámlahitel 
referenciáinak ismertetéséről, megjelölve a teljesítés idejét, a szerződést kötő 
másik fél megnevezését (név, cím telefonszám), valamint az ellenszolgáltatás 
összegét, igazolva a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerinti igazolással. 

 
Ajánlattevő más szervezet erőforrására is támaszkodhat a Kbt. 4. § 3/E pontja 
figyelembevételével a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján azzal, hogy a rendelkezésre 
állás igazolását a Kbt. 65. § (4) bekezdése figyelembevételével az erőforrást nyújtó 
szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatával kell teljesíteni. 

 
Az alkalmasság a Kbt. 69. § (8) bekezdésére tekintettel is igazolható. 

 
Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó 
ha:  
 
- Nem rendelkezik a felhívás megküldését megelőző három évben lezárt, a Kbt. 22. 

§ (1) bek. a)-e) pontja szerinti szervezet részére nyújtott, egyetlen jogviszonyból 
származó, 90 M forint, vagy azt meghaladó mértékű folyószámlahitel 
referenciával. 

Ajánlattevőnek, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozónak a műszaki és szakmai alkalmasságot együttesen 
kell igazolni. 
 

13. Hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása /Kbt. 133. § (1) bek. m.) pont/: 
 

Ajánlatkérő teljeskörű hiánypótlást biztosít az ajánlattevők részére a Kbt. 83. § 
előírásai szerint. 
 

14. Az ajánlattételi határidő /Kbt. 133.§(1) bek. n.) pont/:  
 
2010. december 01. napja 9.00 óra 



 
15. Az ajánlat benyújtásának címe /Kbt. 133. § (1) bek. o.) pont/: 
 

Szentmiklósi & Társai Ügyvédi Iroda 
1036 Budapest, Kolosy tér 5-6. Tetőtér 1. 
 

16. Az ajánlattétel nyelve /Kbt. 133. § (1) bek. p.) pont/:   
 
magyar 

 
17. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje /Kbt. 133. § (1) bek. q.) pont/: 
 

Szentmiklósi & Társai Ügyvédi Iroda 
1036 Budapest, Kolosy tér 5-6. Tetőtér 1. 
2010. december 01. napja 9.00 óra 
 

18. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak /Kbt. 133. § (1) bek. r.) pont/:  
 

A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint. 
 

19. A tárgyalás lefolytatásának menetét és az ajánlatkérő által előírt alapvető 
szabályait /Kbt. 133. § (1) bek. s.) pont/:  

 
Ajánlatkérő az írásban benyújtott ajánlat átvizsgálását követően az ajánlattevővel 
tárgyalást folytat. A tárgyalás arra irányul, hogy ajánlatkérő a legkedvezőbb 
feltételekkel kösse meg a szerződést.  Ajánlattevő az ajánlatát módosíthatja. 
 
A tárgyalás megkezdésekor ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevővel az ajánlattal 
kapcsolatos megállapításokat és tájékoztatást ad az esetlegesen módosuló szerződéses 
feltételekről, valamint a végleges ajánlatkérői elvárásokról, elvégzendő feladatokról.  
 
A tárgyalás egyfordulós, amely során ajánlatkérő tárgyalási szünetet tarthat. A 
tárgyalás végén Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell tennie a bírálati szempont szerinti 
ellenszolgáltatásra, amely Ajánlatkérő számára az írásban benyújtott ajánlatához 
képest csak kedvezőbb lehet.  A tárgyalás befejeztével 30 napos ajánlati kötöttség jön 
létre.  
 

20.  Az első tárgyalás helye, időpontja /Kbt. 133. § (1) bek. t.) pont/: 
 

2010. december 07. napja 9.00 óra 
 
Helye: Szentmiklósi & Társai Ügyvédi Iroda  

1036 Budapest, Kolosy tér 5-6. Tetőtér 1. 
 
 

21. Az eredményhirdetés időpontja, helye és a szerződéskötés tervezett időpontja, 
helye /Kbt. 133. § (1) bek. u.) pont/: 

 
Az eredményhirdetés időpontja: 2010. december 10. napja 9.00 óra 
Helye: Szentmiklósi & Társai Ügyvédi Iroda 



1036 Budapest, Kolosy tér 5-6. Tetőtér 1. 
 
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010. december 21. napja 9.00 óra. 
Helye: Szentmiklósi & Társai Ügyvédi Iroda 

1036 Budapest, Kolosy tér 5-6. Tetőtér 1. 
 

22. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja /Kbt. 133. § (1) bek. v.) pont/:  
 

2010. november 19. napja 
 

23. Egyéb információk: 
 

1. Ajánlatkérő a Kbt. 70/A §-nál enyhébben határozta meg a formai előírásokat. Az 
ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, illetőleg az ajánlati dokumentációban, 
valamint a kiegészítő tájékoztatásként tudomására jutott információk 
figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 

 
2. Az ajánlattevő az ajánlatát, egy zárt és sértetlen borítékban, 2 példányban (1 

eredeti és 1 másolat) a felhívásban meghatározott határidőig és címre juttassa el. A 
borítékra rá kell írni:  

 
„Folyószámla-hitelkeret szerződés – 2010” 

„Határidő előtt nem bontható fel” 
 
3. Az ajánlat lapszámozása folyamatos legyen. Az ajánlat minden lapját szignálni 

kell. Az ajánlattevő ajánlatát úgy kösse be, hogy abban a lapok ne legyenek 
cserélhetők vagy kivehetők. 

 
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell, az Ajánlattevő (az erőforrást nyújtó szervezetek, 

valamint a 10% felett bevonni kívánt alvállalkozók) az alábbi okmányainak 
másolati példányát: 
• aláírási címpéldány  
• a cégbejegyzési okmányban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a 

cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a 
meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás 

• az ajánlat beadásának időpontját legfeljebb 45 nappal megelőző cégkivonat. 
 
5. A tartalomjegyzéket követő kezdő oldal, a Dokumentáció szerinti „felolvasólap” 

legyen. Az ajánlattevő ezt értelemszerűen töltse ki. Az ezt követő oldalon a 
melléklet szerint tegyen teljességi nyilatkozatot a Kbt. 70. § (2) bekezdésének 
megfelelően. 

 
6. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b), 

c) valamint d) pontjára vonatkozóan. 
 

7. Ajánlattevő csatolja a hitelezési szolgáltatás nyújtására vonatkozó 
engedélyokiratának másolati példányát. 

 
8. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes 

költség az ajánlattevőt terheli. 



 
9. Amennyiben az ajánlattevő postai úton juttatja el ajánlatát, úgy az ebből eredő 

esetleges hátrányos következményt – amely az ajánlat elveszéséből, 
megrongálódásából, vagy idő előtti felbontásából adódik – ő viseli. 

 
10. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
     Önkormányzati saját bevételek és adóbevételek biztosítéki célú engedményezése. 
 
11. Az Ajánlatkérő a dokumentáció részeként Ajánlattevő rendelkezésére bocsátja a 

megkötendő szerződés tervezetét, amelyet ajánlattevőnek kitöltve és szignálva kell 
az ajánlatba csatolni. 

 
12. A hitelkeret biztosítása a szerződéskötést követően, haladéktalanul. 

 
13. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak az 

irányadók, a Kbt. 134. § (3) bekezdésében foglalt eltéréssel. 
 

14. Ajánlattevő a pénzügyi, gazdasági illetve műszaki, szakmai alkalmasságot a 
minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 

 
15. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontjaként ajánlatkérő a 

kamat vonatkozásában a IV. pontban rögzített 3 havi BUBOR feletti kamatmarge 
megajánlott éves mértékét értékeli. 

 
16. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 

közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni. A 
közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. 
rendelkezéseit kell alkalmazni (Kbt.  306/A § (3)) 

 
 
 
              Ajánlatkérő nevében 

Pásztó Város Önkormányzata 
Sisák Imre 

Polgármester 
 
 

 


