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Becsült érték alapján a Kbt. hatálya alá nem tartozó,
AjánlatkérĘ belsĘ szabályzata alapján lefolytatott beszerzési eljárás
ajánlattételi felhívása

I.

SZAKASZ:

Hivatalos név:
Postai cím:
Kapcsolattartó:
Telefon:
Telefax:
E-mail:

AJÁNLATKÉRė
Enying Város Önkormányzata
8130 Enying, Kossuth u. 26.
PĘdör Gyula polgármester
+36-22-372-002
+36-22-572-096
titkarsag.pmhiv@enying.eu

AjánlatkérĘ nevében eljáró szervezet (Lebonyolító):
Hivatalos név:
Címzett:
Kapcsolattartó:
Postai cím:
Telefon:
Telefax:
E-mail:

KONZULENS 9000 Kft.
Szatzger Tibor ügyvezetĘ
Nóti Annamária pályázati üzletágvezetĘ
+36-20-568-1721, anoti@konzulens9000.hu
8000 Székesfehérvár, Károly János u. 55.
+36-22-505-690
+36-22-505-692
konzulens@konzulens9000.hu

További információ: A Lebonyolító szervezet fenti elérhetĘségein szerezhetĘ be.
II. SZAKASZ:
II.1.

A SZERZėDÉS TÁRGYA

Meghatározás

II.1.1. AjánlatkérĘ által a szerzĘdéshez rendelt elnevezés:
Folyószámla-, forgóeszköz- és bérhitel szerzĘdések átstrukturálása.
II.1.2. A szerzĘdés típusa, meghatározása/tárgya:
HitelszerzĘdés AjánlatkérĘ mĦködési hiteleinek kiváltására részfeladatonként, az ajánlattételi
felhívásban részletezettek szerint.
II.1.3. Részekre történĘ ajánlattétel:
Megengedett, az alábbi részekre, egy vagy több részre is:
1. rész: Enying Város Önkormányzata folyószámlahitel szerzĘdésének átstrukturálása.
2. rész: Enying Város Önkormányzata forgóeszközhitel szerzĘdésének átstrukturálása.
3. rész: Enying Város Önkormányzata bérhitel szerzĘdésének átstrukturálása.
II.1.4. Alternatív ajánlatok (változatok):
Nem fogadhatók el. Követelmény az ajánlattevĘ rendelkezésére bocsátott leírás szerinti
alapajánlat beárazása.
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II.2.
SzerzĘdés szerinti mennyiség:
1. rész: Enying Város Önkormányzata folyószámlahitel szerzĘdésének átstrukturálása: 5 éves
futamidejĦ (2013-2017. évi törlesztési idĘszak), forint alapú, 117.500.000,- Ft összegĦ,
hosszú lejáratú mĦködési hitelszerzĘdés.
2. rész: Enying Város Önkormányzata forgóeszközhitel szerzĘdésének átstrukturálása: 5 éves
futamidejĦ (2013-2017. évi törlesztési idĘszak), forint alapú, 63.524.783,- Ft összegĦ, hosszú
lejáratú mĦködési hitelszerzĘdés.
3. rész: Enying Város Önkormányzata bérhitel szerzĘdésének átstrukturálása (meglévĘ
szerzĘdés lejárata: 2013.): 5 éves futamidejĦ (2013-2017. évi törlesztési idĘszak), forint alapú,
20.000.000,- Ft összegĦ, hosszú lejáratú mĦködési hitelszerzĘdés.
II.3.
A szerzĘdés idĘtartama:
Kezdés:
2012/12/31 (év/hó/nap).
Befejezés: 2017/12/31 (év/hó/nap).
II.4.
Teljesítés helye:
Enying Város Önkormányzata, 8130 Enying, Kossuth u. 26.
NUTS kód: HU211.
II.5.
Fenntartott szerzĘdés:
A szerzĘdés nem fenntartott.
III. SZAKASZ:
III.1.

JOGI, GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK

SzerzĘdésre vonatkozó feltételek

III.1.1. SzerzĘdést biztosító mellékkötelezettségek:
AjánlatkérĘ a szerzĘdés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a
szerzĘdés szerinti ellenszolgáltatás öt százalékát kitevĘ összegĦ biztosítékot köt ki részenként.
A hitel biztosítéka: ingatlan jelzálog.
III.1.2. Finanszírozási feltételek:
AjánlatkérĘ nyertes ajánlattevĘvel részenként köt hitelszerzĘdést, amelyek alapján, a nyertes
ajánlatokban megadott esedékességi idĘpontokban téríti meg az ellenszolgáltatások összegét a
hitelszerzĘdésekben foglalt feltételekkel.
AjánlatkérĘ elĘleget nem fizet.
A kifizetés magyar forintban (HUF) történik.
AjánlatkérĘ a folyósított hitelek elĘtörlesztési lehetĘségét fenntartja.
III.2.

Részvételi feltételek

III.2.1. Jogi alkalmasság (kizáró okok):
AjánlatkérĘ tárgyi beszerzése vonatkozásában nem ír elĘ jogi alkalmassági feltételeket.
III.2.2. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság:
AjánlatkérĘ tárgyi beszerzése vonatkozásában nem ír elĘ pénzügyi és gazdasági alkalmassági
feltételeket.
III.2.3. Szakmai alkalmasság:
AjánlatkérĘ tárgyi beszerzése vonatkozásában nem ír elĘ szakmai alkalmassági feltételeket.
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IV.

SZAKASZ:

AZ ELJÁRÁS

IV.1.
Tárgyalás kizárása az eljárásban:
A benyújtott ajánlatok elbírálása tárgyalás nélkül történik.
IV.2.
Az ajánlatok bírálati szempontjai:
Az ajánlatkérĘ a benyújtott – az ajánlattételi felhívásban meghatározott követelményeknek
megfelelĘ – ajánlatokat a legalacsonyabb összegĦ ellenszolgáltatás kiválasztásának
szempontja alapján bírálja el valamennyi rész tekintetében.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljes hiteldíjat, tehát a hitelhez kapcsolódó valamennyi
kamatot és adott esetben jutalékot, díjat és egyéb költséget. Az ajánlatnak valamennyi rész
tekintetében tartalmaznia kell a hiteldíjak megfizetésére vonatkozó fizetési ütemtervet.
IV.3.

Adminisztratív információk

IV.3.1. A dokumentáció beszerzésének feltételei:
AjánlatkérĘ dokumentációt nem készít, az egyes részajánlatokat jelen ajánlattételi felhívás
alapján kell az ajánlattevĘknek elkészíteniük.
IV.3.2. Az ajánlattételi határidĘ:
2012/12/03 (év/hó/nap). IdĘpont: 10.00 óra.
IV.3.3. Az ajánlat benyújtásának helye és módja:
Enying Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, Titkárság (emeleti szint), 8130
Enying, Kossuth u. 26.
Az ajánlatok személyes benyújtására munkanapokon, hétfĘtĘl péntekig 8.00-11.00 óra között,
az ajánlattételi határidĘ lejártának napján 8.00-10.00 óra között nyílik lehetĘség. Az ajánlat
postai megküldése esetén az ajánlatnak az ajánlattételi határidĘ lejártának napján 10.00 óráig
be kell érkeznie!
IV.3.4. Az ajánlattétel nyelve:
Magyar (HU)
IV.3.5. Ajánlati kötöttség:
Az ajánlati kötöttség a hitelszerzĘdések megkötésének idĘpontjáig tart.
IV.3.6. Az ajánlatok bontásának helye és ideje:
Enying Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, Tanácsterem
Az ajánlatok felbontására az ajánlattételi határidĘ lejártának idĘpontjában kerül sor:
2012/12/03 (év/hó/nap). IdĘpont: 10.00 óra.
V.

SZAKASZ:

EGYÉB INFORMÁCIÓK

V.1.
Hiánypótlás:
Az ajánlatkérĘ hiánypótlási lehetĘségét nem biztosít.
V.2. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos formai elĘírás:
Az ajánlatokat 2 példányban (1 eredeti és 1 másolati példányban, "eredeti" és "másolati"
jelöléssel), egy lezárt csomagban, cégszerĦ aláírással és oldalszámozással ellátva, oldalanként
szignálva kell benyújtani.
Amennyiben az ajánlat eredeti és másolati példánya között eltérés tapasztalható, az
ajánlatkérĘ az eredeti példányt tekinti irányadónak.
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Az ajánlattevĘk kötelesek az ajánlatukat egy elektronikus példányban (CD-n vagy DVD-n)
is benyújtani.
Az ajánlat mindkét példánya 1 db zárt borítékban nyújtható be, amelyen az alábbiakat kell
feltüntetni:
− az ajánlattevĘ nevét, címét;
− a benyújtására megadott határidĘt;
− a beszerzés tárgyát: „Folyószámla-, forgóeszköz- és bérhitel szerzĘdések
átstrukturálása”;
− "Az ajánlattételi határidĘ lejártáig nem bontható fel!"
Az ajánlat kötelezĘ elemei:
− Az ajánlati árat (hiteldíjat) tartalmazó árajánlat részenként
− Fizetési (törlesztési) ütemterv részenként
− SzerzĘdéstervezet részenként
− AjánlattevĘi nyilatkozat részenként, az alábbi tartalommal:
1. az ajánlat kötelezĘ érvényĦ;
2. az árajánlat tartalmaz minden a hitellel összefüggésben felmerülĘ kamatot, díjat,
jutalékot, egyéb költséget;
3. ajánlattevĘ tudomásul veszi, hogy ajánlatkérĘ nem kötelezhetĘ a hitelszerzĘdés
megkötésére, amennyiben a Kormány az ajánlatkérĘ szerzĘdéskötésre vonatkozó
engedélykérelmét elutasítja.
V.3. Eredményhirdetés idĘpontja:
2012/12/03 (év/hó/nap).
Eredményhirdetés kifejezés alatt az eljárás eredményérĘl szóló értesítés megküldésének
napját kell érteni. AjánlatkérĘ nyilvános eredményhirdetést nem tart.
V.4. SzerzĘdéskötés tervezett idĘpontja és módja:
2012/12/31 (év/hó/nap).
Az eredményhirdetést követĘen az ajánlatkérĘ haladéktalanul engedélyt kér a Kormánytól a
szerzĘdés megkötésére valamennyi rész tekintetében. A szerzĘdéskötésre kizárólag a
Kormány engedélyének megérkezését követĘen kerülhet sor, részenként. Amennyiben az
engedély kérelme elutasításra kerül, ajánlatkérĘ nem kötelezhetĘ a szerzĘdés aláírására.
(Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és annak részletes
szabályainak végrehajtásáról szóló 353/2011. (XII:30.) Korm. rendelet értelmében a
mĦködési célú hitel felvétele a Kormány elĘzetes engedélyéhez kötött.)
Az ajánlatkérĘ az eljárás nyertesével köti meg a szerzĘdést, vagy – a nyertes visszalépése
esetén – az ajánlatok értékelése során a következĘ legkedvezĘbb ajánlatot tevĘnek minĘsített
szervezettel, ha Ęt az ajánlatok elbírálásáról szóló értesítésben megjelölte.
V.5. Ajánlati biztosíték:
Az ajánlatkérĘ az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
V.6. Az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésének napja:
2012/11/28 (év/hó/nap)
Enying, 2012/11/28 (év/hó/nap)

........................................
PĘdör Gyula
polgármester
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BESZERZÉSI ÜTEMTERV – JAVASLAT
HITELEK ÁTSTRUKTURÁLÁSA
Beszerzési eljárás

Keret megállapodás aláírása
Eljárási cselekmények

Idıpontok, határidık

1.) Ajánlattételi felhívás elfogadása a Gazdasági Bizottság
és a KT által
2.) Ajánlattételi felhívás megküldése Ajánlattevık részére
(beszerzési eljárás megindítása)

2012. november 28.
2012. november 28.

3.) Kiegészítı tájékoztatás kérésének lehetısége

2012. november 29.

4.) Kiegészítı tájékoztatás megadása

2012. november 30.

5.) Ajánlattételi határidı, bontás

2012. december 3. 10.00 óra

6.) Értékelés, döntési javaslat készítése a KT részére
ajánlatok érvényességérıl és a nyertesrıl
7.) Döntéshozatal az eljárás eredményérıl, nyertes
Ajánlattevırıl (KT)
8.) Az ajánlattevık értesítése az eljárás eredményérıl
9.) Szerzıdés aláírása

2012. december 3. 10.30 óra
2012. december 3. 11.00 óra
2012. december 3.
Kormány engedélyezését követıen

Székesfehérvár, 2012. november 26.

Konzulens 9000 Szolgáltató Kft.

