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:
Folyószámlahitel beszerzés - 2010
Pásztó Város Önkormányzata részére a folyószámlahitel-keretszerződés maximum
400.000.000.-Ft összegű folyószámla-hitelkeret biztosítására.
Teljes mennyiség:
A folyószámlahitel-keret összege: maximum 400 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.
3. A választott eljárás fajtája: a Kbt. 252. § (1) bekezdése e) pontja szerint hirdetmény
közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c)
pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti
indokolás:
c)∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:
5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 1 db
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 (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):
OTP Bank Nyrt.
1051 Budapest, Nádor u. 16.
Ajánlat az Ajánlatétteli Felhívás IV. pontban rögzített 3 havi BUBOR feletti
kamatmarge éves mértéke tekintetében %-ban
2,5 %

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva
(részajánlattételi lehetőség esetén részenként):
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(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 a ponthatár megadása:
d)** 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:
OTP Bank Nyrt.
1051 Budapest, Nádor u. 16.
Ajánlat az Ajánlatétteli Felhívás IV. pontban rögzített 3 havi BUBOR feletti
kamatmarge éves mértéke tekintetében %-ban
2,5 %
Az ajánlattevő a teljesítésre alkalmas, ajánlata megfelel a felhívás és a dokumentáció
előírásainak.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt
benyújtotta-e? igen

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására
szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e?
10.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része,
amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:
Ajánlatkérő a Kbt. 252. § alapján 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.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 99. § (2) bekezdése szerint az
önkormányzat a képviselőtestület döntése alapján meg határozott belföldi pénzintézetnél
köteles a bankszámláját vezetni, és más hitelintézetnél bankszámlát nem nyithat.
Ajánlatkérő a fizetési nehézségei megoldása érdekében újabb folyószámlahitelkeretszerződés 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 folyószámlahitelkonstrukció 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.

13. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdőnapja: 2010.
május 1.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: 2010.
május 6.
14.* Egyéb információk:
15.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes
tájékoztatóra és közzétételének napja:
16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg
közzétételének/megküldésének napja: 2010. március 5.
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17. Az eredményhirdetés időpontja: 2010. április 30.
18. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2010. április 27.
19.* Az összegezés javításának indoka:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat
elbírálási szempontot alkalmazta.

