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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testülethez
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi fejlesztési feladatai saját erejének
biztosításához szükséges beruházási hitel felvételéről és a közbeszerzési eljárás
megindításáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Tiszavasvári Város Önkormányzata
megvalósításáról, melyek az alábbiak:

Képviselő-testülete

döntött
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fejlesztési

cél

Épületenergetikai fejlesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Váci
Mihály Gimnáziumi Tagintézményében,
- Vasvári Vendégház kialakítása a csónakázó tó mellett,
- A Városi Strandfürdő körmedencéjének lefedése,
- A gyári lakótelepen szabadidős és sportlétesítmények kialakítása, felújítása,
- Kézműves műhelyek kialakítása az Ifjúsági Tábor területén.
Önkormányzatunk költségvetési forrással nem rendelkezik ezen fejlesztésekhez szükséges
saját erő biztosítására. Jelenleg kizárólag hitel felvétele útján tudunk eleget tenni e téren
fizetési kötelezettségeinknek.
-

Fejlesztésenként az alábbi saját erő szükséges:
Pályázat megnevezése

Igényelt önerő
(eFt-ban)

Épületenergetikai fejlesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és

21 758

Kollégium Váci Mihály Gimnáziumi Tagintézményében
Vasvári Vendégház kialakítása a csónakázó tó mellett

12 596

A Városi Strandfürdő körmedencéjének lefedése

32 049

A gyári lakótelepen szabadidős és sportlétesítmények kialakítása,

14 490

felújítása
Kézműves műhelyek kialakítása az Ifjúsági Tábor területén
Összesen:

5 126
86 019
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Javaslom közbeszerzési eljárás lefolytatása mellett kezdeményezzük a fenti összegben hitel
felvételét az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési hitelprogram keretében. A hitel
paramétereit és az ajánlattételi felhívást a határozattervezetben foglaltak szerint javaslom
megállapítani.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A.§-a előírja, hogy éven túli
hitel felvétele esetén a képviselő-testület előzetesen köteles könyvvizsgálóval véleményeztetni
a kötelezettségvállalást. A könyvvizsgáló véleményét a határozat-tervezet melléklete
tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt
határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Tiszavasvári, 2011. április 29.
Dr. Fülöp Erik
polgármester
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HATÁROZAT-TERVEZET
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
……/2011. (V.2.) Kt. számú
határozata
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi fejlesztési feladatai saját erejének
biztosításához szükséges beruházási hitel felvételéről és a közbeszerzési eljárás
megindításáról
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE hozzájárul, hogy az
Önkormányzat felhalmozási hitel igénybevételét kezdeményezze az alábbiak szerint:
A HITEL:
- célja: Épületenergetikai fejlesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium
Váci Mihály Gimnáziumi Tagintézményében,
Vasvári Vendégház kialakítása a csónakázó tó mellett,
A Városi Strandfürdő körmedencéjének lefedése,
A gyári lakótelepen szabadidős és sportlétesítmények kialakítása, felújítása,
Kézműves műhelyek kialakítása az Ifjúsági Tábor területén
című fejlesztési feladatok önkormányzati saját erejének biztosítása.
- összege:

86.019.000.-Ft

- típusa:

éven túli lejáratú beruházási hitel

- igénybevételének tervezett ütemezése:

2011. év

- futamidő:

25 év

- türelmi idő:

5 év

- végső lejárata:

2036. év

A hitel (tőke + kamat) fedezetére felajánlott biztosítékok: helyi adó engedményezése, vagy
Tiszavasvári, Nyárfa u. 4 szám alatti 5702/9 hrsz-ú, 5,1059 ha nagyságú ingatlanra jelzálogjog
bejegyzése.
Nyilatkozzuk. hogy a már meglévő és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeket
figyelembe véve Tiszavasvári Város Önkormányzata nem esik a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 88.§. (2) bekezdésének tiltó hatálya alá.
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Tiszavasvári Város Önkormányzata nevében nyilatkozzuk továbbá, hogy 60 napnál régebbi
köztartozásunk nincs és nem kezdeményeztek ellenünk adósságrendezési eljárást.
Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a hitelezés éveiben az éves költségvetésben a hitel
törlesztése és a hiteldíjak megfizetése tervezésre és jóváhagyásra kerül.
Jelen hitelfelvétellel kapcsolatosan könyvvizsgálói vélemény készült, mely a határozattervezet 2. számú mellékletében található.
A HATÁROZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLETÉT
JÓVÁHAGYJA.

KÉPEZŐ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS TARTALMÁT

Felkéri a polgármestert, hogy
-

tegyen intézkedést a közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Az Értékelő Bizottság javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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…../2011. (V.2.) Kt.számú határozat melléklete
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás

[]

Árubeszerzés

[]

Szolgáltatás

[x]

Építési koncesszió

[]

Szolgáltatási koncesszió

[]

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Postai cím:
Városháza tér 4.
Város/Község

Postai irányítószám:

Ország:

Tiszavasvári

4440

Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:
42/520-500

Címzett:
Dr. Fülöp Erik polgármester
E-mail:

Fax:
42/275-000

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

További információk a következő címen szerezhetők be:
[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
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[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű [ ]

Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintű [x]

Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] [ ]
Egyéb [ ]

Közjogi szervezet [ ]

Egyéb (nevezze meg):

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE
I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
[x] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Védelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy

I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
[ ] Víz

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[ ] Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz
szolgáltatások

[ ] Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
[ ] Kikötői tevékenységek

[ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x]
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS
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II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) [ ] Építési beruházás

b) [ ] Árubeszerzés

c) [x] Szolgáltatás

[ ] Kivitelezés

[ ] Adásvétel

Szolgáltatási kategória 6

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

[ ] Bérlet

(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4.
mellékletében)

[ ] Részletvétel
[ ] Ezek
kombinációja/Egyéb

[ ] Építési koncesszió

[ ] Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód

A teljesítés helye

A teljesítés helye

NUTS-kód

Tiszavasvári, Városháza tér 4.
NUTS-kód HU323

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]
Keretmegállapodás megkötése [ ]
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ]

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ]

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott
esetben, maximális létszáma
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Hitelszerződés, amelynek tárgya beruházási hitel folyósítása az MFB ÖKIF 8.4.2. és 9. hitelcélokhoz kapcsolódó
beruházások megvalósításához.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szószedet

Kiegészítő szószedet (adott
esetben)

Fő tárgy 66113000-5
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II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség
szerint több példány használható) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre [ ]

egy vagy több részre [ ]

valamennyi részre [ ]

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]
II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
az Önkormányzat által felvenni kívánt hitel teljes összege 86.019.000.-Ft, 25 év futamidőre.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük
feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: 300 vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés (év/hó/nap)

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
törlesztés negyedévente, egyenlő részletekben, 5 év türelmi idővel. Ajánlatkérő a kifizetésnél a Kbt. 305. § (3)-(7)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel jár el. Ajánlatkérő fenntartja magának az előtörlesztés jogát. A hitel fedezete
jelzálogjog bejegyzése az Önkormányzat által felkínált területre vagy a helyi adóbevétel engedményezése.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
nem követelmény
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III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen [x] nem [ ]
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
Az ajánlattevőnek szerepelni kell a “Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram
keretében a refinanszírozásban résztvevő bankok listáján és ezen hitelprogramon belül finanszírozási jogosultsággal kell
rendelkeznie.
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben Kbt. 60. § (1)
bekezdés a)-i) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Kizárásra kerül az eljárásból az az ajánlattevő aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdésben
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A megkövetelt igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó
szervezetnek nyilatkoznia kell a Kbt. 249.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján.
Ajánlattevő egyszerű nyilatkozata arról, hogy nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, aki a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében
meghatározott kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll. (Kbt. 63.§ (3) bekezdés)
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10% -át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés
teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága
igazolható:
A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja szerint az utolsó három
lezárt év (2007., 2008., 2009) számviteli jogszabályok szerinti
beszámolójának (mérleg- és eredmény-kimutatás,
könyvvizsgálói záradék és kiegészítő melléklet nélkül) egyszerű
másolati példányban történő benyújtásával.

Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés
értékének 10% -át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó, ha
- A becsatolt beszámolókból megállapítható, hogy
2007.,2008., 2009. évek bármelyikében mérleg
szerinti eredménye negatív volt.

Az Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10% -át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának
önállóan kell megfelelnie.
Amennyiben ajánlattevő alkalmassága igazolása érdekében más
szervezet(ek) erőforrására támaszkodik, az alkalmassági
követelmény igazolásán túl a Kbt. 65. § (3) és (4) bekezdésben
foglaltak is megfelelően alkalmazandók, figyelembe véve a Kbt.
4. § 3/E pontját.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10% -át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának továbbá a
Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti esetben a közbeszerzés
értékének 10% -át nem meghaladó mértékben igénybe venni
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Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés
értékének 10% -át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó, továbbá a Kbt. 69. § (8)
bekezdése szerinti esetben a közbeszerzés értékének
10% -át nem meghaladó mértékben igénybe venni

kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges
műszaki illetve szakmai alkalmassága igazolható:
A Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján az előző legfeljebb
három év (2008., 2009, 2010,) legjelentősebb a közbeszerzés
tárgyával azonos tárgyú szolgáltatásainak ismertetésével
(Önkormányzati hitelfolyósítási szolgáltatás) a teljesítés ideje, a
szerződést kötő másik fél megnevezése, a szerződés tárgya, az
ellenszolgáltatás összege vagy korábbi szolgáltatás
mennyiségére vonatkozó más adat megjelölésével a Kbt. 68. §
(1) bekezdés szerint igazoltan.

kívánt alvállalkozó, ha együttesen:
- nem rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző
három évben összesen legalább 86 millió Ft összegű
önkormányzat részére folyósított hitelnyújtási
referenciával.

Az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10% -át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, továbbá a
Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti esetben a közbeszerzés
értékének 10% -át nem meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak valamennyi igazolást együttesen kell
megadnia és az ennek megfelelő alkalmassági feltételeknek
együttesen is megfelelhetnek.
Amennyiben ajánlattevő alkalmassága igazolása érdekében más
szervezet(ek) erőforrására támaszkodik, az alkalmassági
követelmény igazolásán túl a Kbt. 65. § (3) és (4) bekezdésben
foglaltak is megfelelően alkalmazandók, figyelembe véve a Kbt.
4. § 3/E pontját.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x]

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [ ] nem [x]
III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen [ ] nem [x]
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli

[x]

Tárgyalásos

[]

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli

[]

Tárgyalásos

[]

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
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IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ]
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x]
[x] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

Részszempont

Súlyszám

1. 3 havi EURIBOR és RKO feletti kamat mértéke (%, max. 1,5%)

5

2. projektvizsgálati díj (a hitel teljes összegének %-a, max. 1,5 %) 3
3.

jelzálogjog bejegyzés vagy helyi adó engedményezés (igen
nem)

2

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ]
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2011/05/25 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00
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Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 40000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Ajánlattevő az ajánlattételi dokumentáció ellenértékét az Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11744144-1540476100000000 számlájára történő átutalással egyenlítheti ki
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2011/05/25 (év/hó/nap) Időpont: 11:00

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
2011/06/16 -ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/05/25 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
Helyszín : Tiszavasvári Város Önkormányzata; Tiszavasvári, Városháza tér 4. I. emeleti tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80.§ (2) bekezdésében megjelölt személyek

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
Ajánlatkérő a Kbt. 250. § (3) bekezdés h) pontja alapján eredményhirdetés nem tart, az összegezés megküldésének
várható időpontja 2011. június 6., figyelemmel arra, hogy az eljárás eredményéről szóló összegezést legkésőbb az
ajánlatok felbontásától számított 30 napon belül meg kell küldeni ajánlattevőknek.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2011. június 16-án 11. 00 óra
V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás
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időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)
igen [x] nem [ ]
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A befizetés igazolását követően az ellenérték (bruttó 40.000.- Ft) visszavonhatatlan átutalására vonatkozó banki igazolás
A. melléklet II. pontban szereplő e-mail címre vagy fax számra történő megküldését követően elektronikus úton (e-mail)
megküldésre kerül.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
Az értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek)
ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Valamennyi részszempontnál a legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 pontszámot, a többi ajánlattevő pontszáma
ehhez viszonyítva arányosan kerül megállapításra.
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?
igen [x] nem [ ]
V.7) Egyéb információk:
1.) Az ajánlatot az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban határozott tartalmi, és a 70/A. § (1) bekezdése szerinti
formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtani:
- Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban, személyesen vagy ajánlott
levélpostai küldeményként, példányonként összefűzve, spirálozva és átkötve vagy más sérülésmentesen nem bontható
kötéssel, a tartalommal bíró oldalakat folyamatos sorszámozással ellátva, a nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult által
cégszerűen aláírva kell benyújtani.
- A 3 példányt „eredeti” vagy „másolat” megjelöléssel kell ellátni, melyeket egy lezárt borítékban vagy dobozban a
következő felirattal ellátva kell benyújtania az ajánlattevőnek: „Ajánlat beruházási hitel folyósítására.” „Nem bontható fel
az ajánlattételi határidő lejárata előtt.”
- A postai úton feladott ajánlatnak a megadott ajánlattételi határidőre be kell érkeznie az ajánlatkérő címére. A postázási
késedelem kockázatát ajánlattevő viseli. A határidő után érkezett ajánlatot ajánlatkérő érvénytelennek tekinti.
2.) Amennyiben az Ajánlatkérő a Kbt. 93.§ (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte a második legkedvezőbb
ajánlatot tevőt, úgy az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezen Ajánlattevővel köt szerződést.
3.) Az Ajánlattevőnek, cégszerűen aláírt formában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdés, 71. § (1) bekezdés
tekintetében.
4.) Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő – közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők mindegyikének – és a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) – cégjegyzésre jogosult –
képviselője/képviselői aláírási címpéldányának és 60 napnál nem régebbi (az ajánlattételi határidőhöz viszonyítva)
cégkivonatának egyszerű másolatát.
5.) Az Ajánlatkérő a Kbt. 83. § alapján lehetőséget biztosít a hiánypótlásra.
6.) Külföldi ajánlattevő estén az ajánlatot –valamennyi dokumentumával együtt – magyar nyelven kell benyújtani.

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2011/04/29 (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET

További címek és kapcsolattartási pontok
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE
Hivatalos név:
Nívó- Clean Bt.
Postai cím:
Tag tanya 23.
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Város/Község
Hajdúbagos

Postai irányítószám:
4273

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:
06/30-395-83-11

Címzett:
Dr. Éles J. Viktória
E-mail:
drelesviki@t-email.hu

Fax:
06/52-785-710

Internetcím (URL):

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ
Hivatalos név:
Nívó- Clean Bt.
Postai cím:
Pacsirta u. 62.
Város/Község
Debrecen

Postai irányítószám:
4024

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:
06/30-395-83-11

Címzett:
Dr. Éles J. Viktória
E-mail:
drelesviki@t-email.hu

Fax:
06/52-785-710

Internetcím (URL):

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
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3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------
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KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
A HOSSZÚ LEJÁRATÚ HITEL FELVÉTELÉRŐL

Az Önkormányzat 2011. április 29-én fennálló fejlesztési hitelek tőketartozása 685.520 e Ft,
amelynek az ez évi tőke és kamattörlesztési kötelezettsége 266.755 e Ft. Az Önkormányzat
2011. évi költségvetés előirányzata szerint a saját bevétel összege 286.196 e Ft. Az ez évi
saját bevétel és hiteltörlesztési kötelezettség közötti különbözet 19.441 e Ft, amelynek 70 %áig 13.609 e Ft-ig hitelképes az Önkormányzat. A hitelképesség összegének megállapításánál
figyelembe kell venni azt, hogy az Önkormányzat ez évi tőke- és kamattartozásában benne
van 230.911 e Ft Víziközmű Társulati hitelvisszafizetés is, amelyet a tagok kötelesek
megtéríteni. Ezzel az Önkormányzat hitelképessége 2011. április 29-i állapot szerint 244.520
e Ft.
Az Önkormányzat nem esik a Helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. § (2)
bekezdés tiltó hatálya alá. Az Önkormányzatnak 60 napnál régebbi tartozása nincs, ellenük
adósságrendezési eljárást nem kezdeményeztek.
A fentiek alapján az Önkormányzat által ütemezett, az előterjesztésben szereplő 86.019 e Ft
felhalmozási hitel felvételét, a megjelölt ingatlanra történő jelzálogbejegyzés mellett a
könyvvizsgáló támogatja.

Tiszavasvári, 2011. április 29.

László András sk.
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK. Ig. sz.: 001992
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