
7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkér  neve és címe:
Polgár Város Önkormányzata (4090 Polgár, Barankovics tér 5.sz.)

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
A beszerzés tárgya:
Hitelszerz dés öner  biztosítására Polgár Város Önkormányzata részére maximum
230.000.000,- Ft, azaz Kett százharminc-millió forint erejéig a „Sikeres
Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében.

A beszerzés mennyisége:
Az ajánlatkér  a nyertes ajánlattev vel 1 db hitelszerz dést kíván kötni maximum
230.000.000 HUF összegben, az alábbiak szerint a 2.6 hitelcél keretében azzal, hogy a
kivitelezésre megkötend  vállalkozási szerz dések alapján az igénybevételre kerül
összeg csökkenhet.

A hitelszerz dés f bb feltételei
- a hiteligény futamideje: 180 hónap,
- türelmi id  a t ke visszafizetésére 3év a szerz déskötést l számítva.
- rendelkezésre tartási id : 3 év (a szerz déskötést l)
- Kamatfizetés: naptári negyedévente.
- Törlesztés ütemezése: negyedévente egyenl  részletekben.
- El törlesztés: az ajánlatkér  el zetes írásbeli értesítése alapján bármikor díjtalanul.
- a kamat mértéke: 3 havi EURIBOR + RKO2+legfeljebb 2%/év
- Rendelkezésre tartási díj, kezelési költség, folyósítási jutalék: nem kerül felszámításra.
- Projektvizsgálati díj: egyszeri díj, amelynek mértéke a hitel teljes összegének legfeljebb
0,5 %-a.
- Szerz désmódosítási díj: eseti díj, amelynek mértékét és esedékességét a finanszírozó
hitelintézet állapítja meg.
- A közjegyz i okiratba foglalás költségét ajánlattev  viseli.
A hitel folyósítása a finanszírozott el készít  munkák és beruházások megvalósításának
ütemében, az el készítési, illetve a megvalósítási munkákhoz kapcsolódó számlák vagy
azokkal egyenérték  dokumentumok alapján történik.

3. A választott eljárás fajtája: egyszer  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 követ en indul-e új eljárás: -

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehet ség esetén részenként): egy



6. a) Az érvényes ajánlatot tev k neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az
összességében legel nyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai –
szerinti tartalmi eleme, illet leg elemei (részajánlattételi lehet ség esetén részenként):

Az ajánlattev  neve: Polgári Takarékszövetkezet
Az ajánlattev  székhelye: 4090 Polgár, H sök u. 8.
Hitel összege: maximum 230.000.000,- Ft
Futamid : 180 hónap
Törlesztés kezdete: - T ke: 2014. december 31.

- Kamat: A szerz déskötést követ en, naptári negyedévente, a
               kamatperiódus utolsó napján

Projektvizsgálati díj:  0,5 %
Folyósítási jutalék: 0 %
Kamat: 3 havi EURIBOR + RKO2 + 2,0 %

(jelenleg 1,387 + 2 + 2 = 5,387 %)
Kezelési költség: 0 %
Késedelmi kamat: 6 %.

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következ  táblázatba foglalva
(részajánlattételi lehet ség esetén részenként):

Az elbírálás részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)

A részszempontok
súlyszámai

(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Az ajánlattev  neve: Az ajánlattev  neve: Az ajánlattev  neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám

és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám

és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám

és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlat-
tev nként:

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
(A táblázatnak az ajánlattev k 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 legel nyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár
megadása: -

d)** Az összességében legel nyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkér  megadta az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti
pontszámot: -



7. Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe és az érvénytelenség indoka: -

8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattev  neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

   Az ajánlattev  neve: Polgári Takarékszövetkezet
         Az ajánlattev  székhelye: 4090 Polgár, H sök u. 8.sz.

   Az ellenszolgáltatás összege: Projektvizsgálati díj:  0,5 %
   Folyósítási jutalék: 0 %
   Kamat: 3 havi EURIBOR + RKO2 + 2,0 %

(jelenleg 1,387 + 2 + 2 = 5,387 %)
   Kezelési költség: 0 %
   Késedelmi kamat: 6 %.

  Ajánlata kiválasztásának indoka: Az ajánlattev  az ajánlatkér  részére a kedvez
                ajánlatot tett, mely megfelel az ajánlatkér  érdekének

    és a jogszabályi el írásoknak.

b)* A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -

9. * A szerz dés 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 közrem ködik/közrem ködnek:

a) A nyertes ajánlattev  ajánlatában: -
b) * A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában: -

10.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattev  a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meg nem haladó mértékben szerz dést köthet:

a) A nyertes ajánlattev  ajánlatában: -
b) * A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában: -

11.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: -

12. a) A szerz déskötési tilalmi id szak [Kbt.99.§ (3) bekezdés] kezd napja: 2012.02.24.
 b) A szerz déskötési tilalmi id szak [Kbt.99.§ (3) bekezdés] utolsó napja: 2012.03.05.

13.* Egyéb információk: -

14.* Hivatkozás az el zetes összesített tájékoztatóra, illet leg az id szakos el zetes
tájékoztatóra és közzétételének napja: -

15. Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre, illet leg felhívásra és
közzétételének/megküldésének napja: a Közbeszerzési Értesít  2012/2. számában, 2012.
január 5. napján megjelent, 33744/2011. iktatószámú ajánlattételi felhívás.

16. Az eredményhirdetés, illet leg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés
megküldésének id pontja: 2012. február 24.



17. Az összegezés elkészítésének id pontja: 2012. február 23.

18.* 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 ajánlatkér  az összességében legel nyösebb
ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.


