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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:342385-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Siófok: Hitelnyújtási szolgáltatások
2017/S 166-342385
Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások
Szolgáltatásmegrendelés
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK01930
Tanácsház utca 7.
Siófok
8600
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Tibor
Telefon: +36 84501317
E-mail: nagy.tibor@drv.hu
Fax: +36 84501263
NUTS-kód: HU232
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.drv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.drv.hu
I.2)

Közös közbeszerzés

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://ratkynet.com/kozbeszerzes
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
Ady Endre utca 19. A.
Budapest
1026
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szuhanyik Zoltán, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: +36 16312294
E-mail: zoltan.szuhanyik@ratkynet.hu
Fax: +36 13502394
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ratkynet.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ratkynet.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
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Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
Ady Endre utca 19. A.
Budapest
1026
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szuhanyik Zoltán, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: +36 16312294
E-mail: kozbeszerzes@ratkynet.hu
Fax: +36 13502394
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ratkynet.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ratkynet.hu
I.6)

Fő tevékenység
Víz

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Számlavezetés és folyószámlahitel biztosítása a DRV Zrt. részére.

II.1.2)

Fő CPV-kód
66113000

II.1.3)

A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Számlavezetés és folyószámlahitel biztosítása a DRV Zrt. részére
A közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 1

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Számlavezetés és folyószámlahitel biztosítása a DRV Zrt. részére csoportos utalással és beszedéssel
Rész száma: 1.

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
66113000
66110000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232
A teljesítés fő helyszíne:
8600 Siófok, Tanácsház utca 7.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:

31/08/2017
S166
http://ted.europa.eu/TED

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

2 / 11

HL/S S166
31/08/2017
342385-2017-HU

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

3 / 11

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (továbbiakban DRV Zrt.) számlaforgalmának bonyolítása, a fizetési
számlákkal kapcsolatos tranzakciók elvégzése és a működéshez szükséges 1 000 000 000 HUF, azaz
egymilliárd forint összegű folyószámlahitel biztosítása a likviditási problémák kezelésére.
Ennek megvalósításához az Ajánlattevőnek az alábbi szolgáltatásokat kell a DRV Zrt. részére nyújtani:
1. pénzeszközkezelés és számlaforgalom bonyolítás (számlavezetés);
2. csoportos beszedés indítása, jóváírása, csoportos átutalás;
3. készpénz be- és kifizetés;
4. bankkártya elfogadó tevékenység biztosítása;
5. napi vállalati likviditás rulírozó jellegű folyószámla hitelkeret útján történő biztosítása (folyószámlahitel).
A folyószámlahitelre vonatkozó rész 1.1.2018.-től egy évig, míg a számlavezetésre vonatkozó rész a hitel
lejáratát követő egy évig tart.
Ajánlatkérő a folyószámlahitel fennállása alatt – a technikai átállást követően – a vevői számlák tekintetében
vállalt forgalmat 45 napon belül a nyertes ajánlattevőhöz irányítja.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Meghiúsulási kötbér összege (minimum 10 000 000 HUF) / Súlyszám: 1
Ár - Súlyszám: 99

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Amennyiben Számlatulajdonos 15.12.2018. napjáig írásban jelzi a Bank részére, a Folyószámlahitel lejárata
egy alkalommal maximum 30 nappal meghosszabbítható.

II.2.9)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
Ajánlati ár alszempontjai:
1 Hitel kamat felár költsége (%) súlyszám: 33
2. Bankon kívülre elektronikusan indított forint átutalás díja (%) súlyszám: 24
3. Csoportos beszedés jóváírásának díja bankon kívülről (HUF/tétel) súlyszám: 15
4. Csoportos beszedés indításának díja elektronikus úton, bankon kívülre (HUF/tétel) súlyszám: 20
5. Csoportos átutalás bankon kívüli költsége (%) súlyszám: 7.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
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Számlavezetés és folyószámlahitel biztosítása a DRV Zrt. részére postai készpénz-átutalási megbízások
kezelésével
Rész száma: 2.
II.2.2)

További CPV-kód(ok)
66110000
66113000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232
A teljesítés fő helyszíne:
8600 Siófok, Tanácsház utca 7.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (továbbiakban DRV Zrt.) számlaforgalmának bonyolítása, a fizetési
számlákkal kapcsolatos tranzakciók elvégzése és a működéshez szükséges 1 000 000 000 HUF, azaz
egymilliárd forint összegű folyószámlahitel biztosítása a likviditási problémák kezelésére.
Ennek megvalósításához az Ajánlattevőnek az alábbi szolgáltatásokat kell a DRV Zrt. részére nyújtani:
1. pénzeszközkezelés és számlaforgalom bonyolítás (számlavezetés);
2. postai készpénz-átutalási megbízások kezelése;
3. készpénz be- és kifizetés;
4. napi vállalati likviditás rulírozó jellegű folyószámla hitelkeret útján történő biztosítása (folyószámlahitel).
A folyószámlahitelre vonatkozó rész 1.1.2018.-től egy évig, míg a számlavezetésre vonatkozó rész a hitel
lejáratát követő egy évig tart.
Ajánlatkérő a folyószámlahitel fennállása alatt – a technikai átállást követően – a vevői számlák tekintetében
vállalt forgalmat 45 napon belül a nyertes ajánlattevőhöz irányítja.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Meghiúsulási kötbér összege (minimum 10 000 000 HUF) / Súlyszám: 1
Ár - Súlyszám: 99

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Amennyiben Számlatulajdonos 15.12.2018. napjáig írásban jelzi a Bank részére, a Folyószámlahitel lejárata
egy alkalommal maximum 30 nappal meghosszabbítható.

II.2.9)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)

További információk
Az ajánlati ár értékelési szempont alszempontjai és súlyszámai:
1 Hitel kamat felár költsége (%) súlyszám: 55
2. Bankon kívülre elektronikusan indított forint átutalás díja (%) súlyszám: 44.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Részvételi feltételek
III.1.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Kizáró okok:
Valamennyi rész vonatkozásában:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike
fennáll.
Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt (közös részvételre jelentkező),
alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont)
Igazolási mód:
Valamennyi rész vonatkozásában:
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1–16. §-okra.
Előzetes igazolás: A részvételre jelentkezőnek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek a részvételi jelentkezés benyújtásakor a 321/2015. (X.
30.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 1 § (1) bekezdésében foglaltak szerint, az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésének hatálya alá.
Öntisztázás esetén a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdés alapján, a jogerős határozatot a gazdasági szereplő az
egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság
előtt. Amennyiben igen, úgy a R. 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Kizáró okok igazolása: Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése szerinti felhívására az igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a R. III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem
tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő/ nem írta elő a
már ismert alvállalkozók megnevezését.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a R. 1. § (3)–(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak.
Nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező esetében ajánlatkérő alkalmazza a R. VI. Fejezetének
45. §-át.
A nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő keltezésűnek kell lennie.

III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Valamennyi rész vonatkozásában:
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Előzetes igazolás: A részvételre jelentkezőnek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek a részvételi jelentkezés benyújtásakor a 321/2015. (X.
30.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia a pénzügyi alkalmassági követelményeknek való
megfelelését. Ajánlatkérő R. 2.§ (5) bekezdése alapján elfogadja részvételre jelentkező egyszerű nyilatkozatát
is az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.
Alkalmasság igazolása: Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése szerinti felhívására az igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a R. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy
megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
P1) A R. 19. § (1) c) pontja alapján Részvételre jelentkező nyilatkozata az előző 3 (három) mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évben az általános forgalmi adó nélkül számított, a közbeszerzés tárgyából – számlavezetési és
hitelnyújtási szolgáltatások – származó nettó árbevételről, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg a tevékenységét.
A R. 19. § (3) bekezdés alapján, ha a részvételre jelentkező a P1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik,
mert olyan jogi formában működik, amelyben az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,
az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő
által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkezőkiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani,
hogy olyan jogi formában működik, amelyben az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,
és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlatkérő hivatkozik a R. 19. § (7) bekezdésére.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a R. VI.
Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Részvételre jelentkező alkalmatlan a szerződés teljesítésére, valamennyi rész vonatkozásában ha:
P1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző mérlegfordulónappal lezárt 3 (három)
üzleti évben a közbeszerzés tárgyából – számlavezetési és hitelnyújtási szolgáltatások – származó általános
forgalmi adó nélkül számított összesen legalább
1. rész vonatkozásában: 54 000 000 HUF,
2. rész vonatkozásában: 240 000 000 HUF
nettó árbevétellel, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte
megműködését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha a részvételre jelentkező a P1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor az alkalmasságát a közbeszerzés
tárgyából származó legalább összesen legalább
1. rész vonatkozásában: 27 000 000 HUF,
2. rész vonatkozásában: 120 000 000 HUF
nettó árbevétellel igazolhatja.
Közös ajánlat esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdés figyelembe vételével a P1) pont vonatkozásában közös
részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelménynek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint.
A Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező a gazdasági
és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az
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ajánlatkérőt a részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért
kár megtérítéséért.
III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Előzetes igazolás: A részvételre jelentkezőnek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek a részvételi jelentkezés benyújtásakor a 321/2015. (X.
30.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 1.§ (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia a műszaki alkalmassági követelményeknek való
megfelelését. Ajánlatkérő R. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja részvételre jelentkező egyszerű nyilatkozatát
is az egységes európai közbeszerzési dokumentumban..
Alkalmasság igazolása: A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó
igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek R. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy
megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
M1) A R. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján a részvételre jelentkező nyilatkozata, illetve a szerződést kötő
másik fél igazolása a R. 22. § (1)–(2) bekezdésének megfelelő módon, az ajánlati felhívás feladásától visszafelé
számított 36 hónapban befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásairól.
A R. 22. § (2) bekezdés szerint az igazolás, vagy nyilatkozat minimális tartalma:
— a szerződés (referencia) tárgya (részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgyának megjelölését is);
— a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely), az előírt években elért teljes nettó árbevétele;
— a referenciaigazolást kiadó neve, elérhetősége (telefonszáma);
— a szerződés teljesítésének ideje (kezdő és befejező időpontja; év/hó/nap);
— az nyújtott folyószámlahitel összege;
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(Az alkalmassági követelménynek történő megfelelés egy, vagy több referenciával is igazolható.)
Amennyiben a referencia-igazolás/nyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya,
akkor a referencia-igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget/
mennyiségi adatot.
Amennyiben a referenciát a gazdasági szereplő közös részvételre jelentkezőként, vagy projekttársaság
tagjaként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban
vett részt. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására
referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt
vettek – a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
A csatolt dokumentumokat olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, hogy egyértelműen
megállapítható legyen az előírt alkalmassági feltételnek való megfelelés.
M2) A R. 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve
műszaki felszereltség leírása.
Közös részvételre jelentkezők az M1)–M2) pontokban foglalt követelménynek a Kbt. 65. § (6) bek. figyelembe
vételével együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelménynek a részvételre jelentkezők
bármely más szervezet(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)
bekezdésében meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő hivatkozik a R. 21/A. §-ra, valamint 24. § (1) bekezdésére. A R. 1. § (5) bek. alapján, a nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI.
Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)–(7) és (11) bekezdései.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
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Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha:
Valamennyi rész vonatkozásában:
M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban
befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett;
— legalább 1 db, legalább 12 hónapos folyamatos időtartamú, a vizsgált időszakban legalább 1 lezárt üzleti év
vonatkozásában minimum 7 500 000 000 HUF éves nettó árbevétellel rendelkező cégnek ellenszolgáltatási díj
fejében nyújtott, teljes körű számlavezetési szolgáltatás szerződésszerűen teljesített referenciával, és
— legalább 1 db ellenszolgáltatási díj fejében nyújtott, legalább 750 000 000 HUF összeget elérő
folyószámlahitel nyújtás szolgáltatás referenciával.
(Az alkalmassági követelménynek történő megfelelés egy, vagy több referenciával is igazolható.)
M2) nem rendelkezik legalább 1 db siófoki bankfiókkal.
III.1.4)

A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.1.6)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér:
Meghiúsulási kötbér a nyertes ajánlat és a dokumentációban meghatározottak szerint.
A részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A számlavezetéshez kapcsolódó díjtételek és a folyószámla hitelkeret kamatfizetése a Kbt. 135. § (5)–(6) bek.
és a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdése szerint, a hitelkeret tőketörlesztése egyedi ütemezésben (legkésőbb
lejáratkor) történik.
A szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának hatálya alátartozik. Fizetési
késedelemre a Ptk. 6:155. § irányadó.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

III.1.8)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását.

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1)

Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
2013. évi CCXXXVII. Törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról.

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Meghatározás
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4)

A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
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IV.1.8)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 02/10/2017
Helyi idő: 10:00

IV.2.3)

Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: 30/10/2017

IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3)

További információk:
1. Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 6. § (1) bekezdés alapján közszolgáltatói tevékenységének biztosítása
céljából folytatja le a Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakra tekintettel, mivel az ajánlatkérő igényeit
nem lehet kielégíteni a piacon azonnal rendelkezésre álló kész megoldások kiigazítása, egyéni igényekhez
alakítása nélkül, a szolgáltatás szerződéses feltételeit mindenre kiterjedő részletességgel a tárgyalásos
eljárásban lehet meghatározni.
2. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentumot legalább egy részvételre jelentkező, vagy
az a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse, és a kitöltött, aláírt
átvételi elismervényt a részvételi határidő lejárta előtt a kozbeszerzes@ratkynet.hu címre megküldje, vagy az
ajánlatában benyújtsa.
3. A részvételi jelentkezéseket munkanapokon (H-CS) 9–16 óráig, (P) 9–12 óráig, a részvételi határidő
lejártának napján 9:00 órától a részvételi határidő lejártáig lehet benyújtani.
4. Részvételi jelentkezéshez az alábbiakat is csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban részletezettek
szerint:
— a Kbt. 66. § (4) bek. szerinti nyilatkozat.
— Felolvasólap, a Kbt.68.§ (5) bek. szerint.
— Részvételre jelentkezőnek meg kell adnia a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti adatokat.
— Részvételre jelentkező(k), szükség esetén a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) által kitöltött
egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
— Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti
aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták. Nem magyarországi gazdasági
szereplők esetében – ha aláírási címpéldány nem ismert – közjegyző által hitelesített aláírási minta. Adott
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esetben a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
— Közös részvételre jelentkezők megállapodását a Kbt. 35. § szerint.
5. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be jelentkezés.
6. A részvételi jelentkezésben szereplő valamennyi adatot forintban kell megadni. A kivételek és az átszámítás
kapcsán lásd a közbeszerzési dokumentum szabályozását.
7. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelését a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja, a legjobb ár-érték arány értékelési
szempont alapján értékeli. Az értékelési pontszámok 1–100 pont. A szempontok részletes kifejtését a
közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást, valamint a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem
alkalmazza.
9. Benyújtandó dokumentumok tekintetében a Kbt. 47. § (2) bek. alkalmazható, kivéve, a Kbt. 66. § (2) bek.
szerinti nyilatkozat, továbbá ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását olyan nyilatkozat
esetén, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló,
vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).
10. A jelen felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
11. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és
végrehajtási rendeletei az irányadók, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók.
12. Ajánlatkérő a III.1.2. és III.1.3. pontban meghatározott alkalmassági feltétel(eke)t a Kr. 28. § (3)-ban
előírtaknál szigorúbban határozta meg.
13. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
14. Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot a részvételre jelentkezőnek kell
viselnie.
15. A karakterkorlát miatt további információ a dokumentációban.
16. Részvételi jelentkezések felbontásának helye: Rátky és Társa Ügyvédi Iroda 1024 Budapest, Ady Endre
utca 19. A. időpontja: 2.10.2017. napján, időpontja: 10:00 óra. A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti
személyek lehetnek jelen. A bontásra a Kbt. 68. § (1), (4), (6) bekezdés irányadó.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
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Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
30/08/2017
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