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Tárgy : Aj ánlatkérés el fogadása és a.i ánl atterlők ki i e l ö lése
a .,Mélykúrt Város Ör-rkornrárryzat hitelfelvétele" tárgyit
bcszerzési el j árásban.

19 12020.Uv.08.) POLG Á nnl u s,r p I{ l H AT Á R. oZ A, l,

A veszéll,helyzet kilrirdetéséről szólt) -+0,'2(,)](],(IIL l l. ) Ktlt,ttl, rencle let (továbbiakban: Korm.
rendelet) 1.§-a atapján a l(orrl-rátt;,,az ólet- ós virg.rorrbiztor-rsiigot veszélyeztetó tör-neges

megbetegedést okozó hurlrártiárr,itn1 köl,etkcznlénr e itle,k clhárítirsa" a magvar állanrpolgárok
egészségórrek és életének rrlegtivásii érdekében N4agvartlrszág egész terl"iletére
veszéIyhelyzetet l-rirdetett ki. A katasztlóí'avédelenrről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. ér,i CXXVIII. törvérry (a továbbiakbarr: katasztrófavédelnri
törvény) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-
testiiletérrek a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A katasztróí'ar,édelrrri törvénv 46. rS (4) bekezdésébcrr nrcglratározcltt lTatáskörörnben eljárva,
tekirrtettel ac)12020.(lV.03.)1lolgítrnlesteri lratározatbatl tbglaltakra 1iglelerribe r,ére N4él),kirt

Város Önkorrrrányzat Beszerzési Szabályzatában ttleghatiirr.lzott rer'delkezéséket" továbbá a
163012020. iktatószárr-rir írásbeli elótcr.jesztósberl lbglaltakat - az alálrbi határozatot hozoIlr:

l, Elfogadorn a jeleIr haíároz.al mellékletét képezó a.jánlatl,órési dokutlentirciót,

2. Az l. porllbarl nlcghatározott a.iirnlatkérési cloktrrltcrrtáci(lt az alábbi.iogi szenréll,ek részóre
rende l enl e l cl*trorl i k Lts úttot-t rl tegk Li I clc:rl i :

- OTP BANK Nyrt. Dél-alföldi Régió 6000 l(ecsketrlét, Szabadság tér 5.,

FarkasNo@otpbank.lru
- Takarékbank Mélykút, Petőíj tér 3. íbldesistvanne@takarek.hu

Felelős: Kovács Tanrás polgármester
HatáricJöl azonnal

N,lély,kút. 2020. április 8.

lrovlics l'lr
polgárt-lrest



Mclléltlc:t a l 9i2020. ( 1 V. 08. ) ptl l gltrt-llestcri hatitrtlzirthoz

Mélykút Város Önkormányzat l)olgármestere

6449 Mélyl<út, Petőíi tér 1.

.......12020

A.jánlatI<érés

Mélykút Város Önkormányzat hitelí'elvótele

tárgyú beszerzósi cljil rásban.

2ll2ll.



Tisztelt Aj ánlattei,,ő !

A 1912020. (IV. 08.) polgárrnesteri határozat alapján pály,ázat beIlyirjtásár,a hír.,ja fel az alábbi
körben és f-eltételekkel :

1. Ajánlatkérő:
Ncrc: \lt,ll kút \ lil,tl: ()l}k()1,Il)ill)\,i.ll

Círrr: 6449 Méll kút. Pctőíl tér l.
Képviseló.|c: I(ovács T'alnás polgárttlester
TeleforVfax : +36177 -560-001 : r 36177 -560-030;
E-mail : hivatal@,mel}u kut.hu

Kapcsolattafió neve: Kósa Róbertné
Telefon/fax : +3 61 7 7 l 5 60-03 3

E- n-rai l : ko s ane íg),m e l), kr-rt, l-r ir

2. A szerződés típusának meghatározása: hitelszerződés

3. A beszerzós tárgya, menny,isége:
Méll,kút Város Önkornrátr>,7.aí a be,rLrházásairrak vclgrelraitirsáhtlz szLiltséges 1l4.901.696 Ft
beruházási hitel leli étcle,
A kért hitel összegc: l 14.9() l .ó9ó }rt,

A lritcl típusa: ét crl t[rii lc, járatú bcruházilsi lritcl iartt.,rltir ibctl lcile ttiseg r an NlF B áital
finanszílozott)
Igényber,étel terrlczett Litetrlezése: 2020. dec:ember 3 l -ig
Futamidő: 10 év
Ttirelnri idő: 1 év
T'ervezett tőketörlesztés: türelmi idő letelte után évente azonos összegben (előtörlesztés
lehetősé gét kérj Lik biztosítarri)
Végső le.járat: 2031,
Fela.jánlott biztosíték: az Ötll<ortltányzaí saját ber,ételét ajfulja f'el.

Az ajárrlatnak tartalmazrria l<ell :

- kamatbázis.
- ltarnatí'elirr.
- kezelési ltöltség.
- pro.jektr izsgirlati ciíj vag1, hitclbírrilati dí|.
_ szerz(jdtlsköttísi d íi.
- szerződésn(ldosítás díi.
- rendelkczésre tartási .i Lrtaléli.
- egyéb a lritel nregindításálroz sziikséges clíjalt" költségek.
- egyéb a hitel futamideje alatt ílzetendő díjak, költségek.
- jelzáloggal kapcsolatos díjak.
- a felajánlott biztosítékon tblüli sztikséges liitelfedezet f-eisorolása
- egyéb a hitel felvételélrez illetve a hitel fennállása alatti előzőekberr netn ismefietett drjat,
költséget.

4. Ajánlatok értékelésének szempontja
Tcl jes hitcldíi tllLltató.



5. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása,, vagy annak
kizárása: az alánlatkérő tel.ies körűren biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

6. Ajánlattételci határidő, az ajálrlatok beny újtásrinak hch,e, nlóclja, pélcl:inl,szánr:r
Ajánlattételi határidő: 2020. április 21. l0 óra

Az ajánlatoknak a megadott határidőig vagy, elektroniI<usan. vagv szemólyesen. vag,v postai
úton be kell érkezrriük.

cnlail tiirgi ába lielr,jiik bclcír,rli. ".\1i,li l,tit \'.rt,,,. ()llL()I;ll;ill\ zlit ]litcIlclr ótclc"'
AJANLi\ I t-tct-tl tlr itltllt() 1l)c9: ]])]!.,),,_ulrili.: ]l. ]1] ()r{_L,liju| .\z clciitrtlIlikr,ts íttot-l

megk|ildött a.jánlatokat esetclbetr az a.iánlatokat Lrtólag creclctibctl is sziikséges nlc.gkiildeIli.
- Szen-rélyesen a Mélykúti Polgárrrresteri Hivatal 3. \,ag!, 4. iroda.
- Postai úton a Mélykúti Polgármesteri Hivatal, 6449 Me|ykút, Petőíj tér, 1. címle kell

megküldeni.
A szernélyesen, vagy postai úton megküldött ajárrlat.esetén a borítékra kérjtik ráírr-ri:

,,Mélykút Város Örrkornrátlyzat lritelfelvétele - AJANI-A'f --nenl bontható fel: 2020, április
21, 10 óra előtt!
Az ajánlatol] szercpelrrie kcll az a.|irrrlatot acló ccig ltcl,ótlek. székhelyénck. telefilrr. l'ax
szánrának. és e-mail citr'étrek.

A pályázatokat (a rrreilékletekkel egl"titt) egyerrkér-rt lezárt boritékbarr. i el,cdeti póldánilban (az
ernaiien nregktildött ajárrlatot rrtóIag postai útor-r rs sztiltséges rlregkülcierri; gépelve vagy
t-lyomtatr,,it. li"llyitt-l-tttttls szlil-t-ttlz.ással ellirtr iL }iclI benr űr.jtarri

7. Az ajánlattétel ny,elve: ll,}ag\ al,

8. Az ajánlatok í'elbontásának helye, időpontja, a btlntáson részvótelre jogosultal<
megnevezése

Métykúti Polgármesteri Hivatal polgármesteri iroda
6449 MéIykút Petőfi tér 1.

2020. április 2t. l0 őra
A bontás a Mélykút Város Önkorlnárryzat polgárInestere előtt törtérlik. A bontásra az
aj árrlattevők képvi se l ő it zr.; án latkérő meglr ív.j a.

A borrtás során az ajánlattevők rrevét. círnét és az ajirnlat bírálati szertrpont szerirtti tartalrtri

elemeit kell isrr-rertetni.

A bor-rtásróljegyzőkönyvet kell félvenni. arnelyet valanreIlt-tvi a.iiirrlattevőnek nreg kcll ktilclerri
a borrtástól szánTított t,t,volc llapoll belLil.

9. Annak mcghatároziisa, htlgv az cljilrirsban lchet-c trirgl,alni va91, a.jrinlatl<i,rő az
ajánlrrtokirt tirrgl,alirs nélkül bír:ilj e l:

Az ajánlatkérő tárgyalást llenl tart.

10. Eredményhirdetés helye, határideje
Eredményhirdetést Mélykűrt Város Önkormányzat Polgárrrlestere nem tart, a beszerzési eljárás
eredmérryérő1 az ajánlatkérő az ajánlaííevőket a lezáró clörrtését kör,ető 8 napon beltil
közvetlerrül egyidejűleg megküldi,



1 1. A szerződéskötés tervezett időpontja: nenr nreglratározott

í2. Egyéb információk
a) Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárőIag írásban lehet berryú.jtani a

Polgárrr-resteri l-iivatal (6449 Mélykút. Petőfi tér 1,) címen Kósa Róbertné nevére,
(telefax: +36-77l560-033. ill. elektronikr"ts útol-t: k_psan*itt:ü]ut!u ).Az a.járrlatkérő
íbrrrrtartja a.|ogclt a bcszcrzósi c1.1trrás irldilktllás liélktili - ercdtlétli,teler-rrré
ny ilvárrítására.

b) Az ajániati kötöttség: az a.iánlati határidő le|áratírtól szánlított legalább 30 napig r,aIr

kötve az a.iánlaíához. a nyerteskérrt ki r-retrl lrircletctt a.jánlattcvól< a szct,ződéskötós
időporrti ától szár-rlítva nlentestiltrek az a.i ár-rlati l<ötöttség alti l.

c) At, a.|ánlatIiéró í-erlrltaltitr a iogot a bcszerzr-isi ciiáI,iis - irrcJokoliis llél]triIi
ere dnlénytclerrncl ll\ iIr,,árl ításiirir.

d) Az_ ajárrlatkérő l'erlIltartja ir _iogot trz il.iltIllati lclhír;i_s t issz,llr tltltisára és nlódosítására az
a.i ánlattétel i határidő le.i ár,táig.

e) An-rerrrryiben az eljárás nyertese a szerződéskötéstöl visszalép, abbarr az esetbetl az
ajárrlatkérő a nrásodik legkedvezőbb ajánlatot ter,őtlek rr'ir.ősített személlyel kívárr
szerződést kötni.

D Azajánlaííevő azajánlatában - kifeiezetten és elkiilönített módon, mellékletben - közölt
tizleti titok nyilvárrosságra hozatalát megtilthat|a. azonban az a.jánlattevő nevének,
széklrelyének (lakóhe l1érlek)" a7, általa kért e 1lenszolgáltatásrrak és a teliesítési
lratáridőnelt. r,alall-titlt az oly,atr irrlbrrrlirciótlak" atllcl;, a ptltttozitsttiil szcrepct .játszik" a

rryilvánosságra hozatalát azonban rren-r tilthatja rrleg.
g) AzajánIaítevő nenl igénl,g|hg1 térítést az ajáIrlatkórőtől az a.jánlat kidolgozásiiclrt. és az

ajánlattétellel kapcsolatbari rlás jogcínlerl setrr ter.jeszthct eló kijvetclóst. abbeitl az
esetben sem. Ira az a.jánlatkórő bárnill,en okból crednlérrl,telenné ny,,ill,ánította az
el.járást.

h) L:rr érr1 te lclt az ltiltItllit:
- alllelll,}) ibc,rl a íclhíl iislrall iilgialt lirrItliti rrs titl,titlttti l,iir ctcltllc;ltl el,tlelt tletlr lclel tlleg.
- anlenllyiberr az. ajánlati lttltottség beálltát követőelr rll(lclosítia a,jtinlattel,ő.
- amerulyiberr az ajánlattételi határidő lejártát köl,etóerr nyú.itia be ajánlattcvő az ajárrlatát.
- amennyíben az ajánlattevőí az aján|atkérő alkain-ratlannak rninősíti,
- amennylben az ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a

kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt,
- amennyiben a Beszerzési Szabályzaí 4.1., 4.2 bekezclésében meglratározott

össze íérhetetl en ség i ok ii l l l'err n a.j árr l atlel ijve, l szc tll be, tr,

- atrlenn1,,iben a.járrlattcr,ó az ajánlati t,liztosítókot a í-eIhil,,ás szerint l]etll bocsátja
retrdelkezésre.

Dáturn: 2020. április 9.

Ajánlatkérés kikiilclésénelt tlapja: 2()2(). ti1lI,ilis 9.

I(ovács Tamás
Mélykút Város Önkorrrrányzat

Polgárnrestere


