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ELÓTERJESZTÉS
tvtpI-yxÚT vÁRos POLGÁRMESTERE

reszere a

,,Mélykút Város Önkormányzat hitelfelvétele" tárgyú beszerzési eljárásban való
döntéshozatalhoz.

'f isztelt Polgárnrester [Jr!

A veszélyheIyzet kihirdetéséről szóló 4012020.(XI.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.
rendelet) 1. §-a alapjárr a Kormány az éIet- és vagyonbiztonságot veszé|yezíető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztróí-avédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 20I1'. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi
törvény) 46, § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzeíben a települési önkormányzat képviselő-
testiiletének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Fenti jogszabályhelyekre
hivatkozáss a| az aIábbiakat terjesztjiik a T. Polgármester Úr elé:

A 1912020. (IV.08) polgármesteri határozat alap.ián 2020, április 09-én a ,,Mélykút Város
Ö nkormányzat hi te l fel vétele" tárgyban beszerzési elj árást ind ítottunk.

Az ajánlattételi határidő:2020, április 21. i0:00 óra volt, az ajánlattételi határidőn belül
minkét ajánlattételre felkért bank benyú.itotta a,iánlatát, a bontási eljarásról készült
jegyzókönyv a l630-612020. számon iktatásra került.

Az a.iánlatok értékel és e :

A benyú.|tott aiánlatokban az aiánlatkérés 3. pontia szerinti adatok telies körűen
meghatározásra kerültek, azonban az aiánlatkérés 4, pontja szerinti Teljes hiteldíj mutató
értékét egyetlen ajánlat sem tartalmazta, ezérí az ajánlatkétés 12. c) pontjára tekintettel
javasoIjuk a beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítását.

Fentiekre tekintettel.iavasolIuk az a]ábbihatározatí-javaslat meghozatalát

HATÁROZATI-JAVASLAT

.......12020.(...........) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 4012020,!ILl1.) Korm. rendelet (tclvábbiakban:
Korm, rendelet) l. §-a alap.ián a Kormány az éleí- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó hurnánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar



állampolgárok egészségének és életének r"rregóvása érdekében Magyarország egész

teriiletére veszélyhelyzetet lrirdetett ki. A katasztróí-avédelemről és a hozzá kapcsolócló
egyes törvények rnódosításáról szóló 20ll. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban:
katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alap.ián veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolia.

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározoít hatáskörömben eljárva,
tekintettel a 912020, (rV.03.) polgármesteri határozatban fbglaltakra - figyelembe véve
Mélykút Város Önkormányzaí Beszerzési Szabá|yzatában íbglalt rendelkezéséket, továbbá a

1630-712020 számú írásos előteriesztésben íbglaltakaí, az alábbi határozatoí hozom:

1. Megállapítom, hogy a ,,Mélykút Város Önkormányzat hitelfelvétele" tárgyú beszerzési
eliárásban az alábbi ajánlattételre í'elkért bank nyújtottak be ajánlatot:

1. Az A.iánlattevő neve: OTP Bank Nyrt.
Az Niánlaítevő székhelye: l05 l l3udapest, Nádor u. l6.
Képviseletében el|áró: OTP BANK Nyrt, Dél-alíöldi Régió Kecskeméti Fiók
Székhelye: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 5.

Telefon: 761516-502, Fax: 761516-504
E-mail: farkasno@otpbank.hu

2. Az Aiánlattevő neve: TakarékbankZrt.
Az A.iánlattevő székhelye: 1l l7 Budapest, Magyar tudósok körúda 9.

Fiók címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 3lA
Adószám: 14479917-4-44

2. A benyú.itott ajánlatok ismertetése:
A benyújtott ajánlatokban az a.iánlatkérés 3. pontja szerinti adatok teljes körűen
meghatározásra kerültek, azonban az aján|atkérés 4, pontia szerinti Teljes hiteldíj mutató
értékét egyetlen ajánlat sem tartalmazta.

3. Az a.jánlatkérés 12. c) pontjára tekintettel a,,Mélykút Varos Önkormányzat hitelfelvétele"
tárgyú beszerzési eljárást indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítom,

Mélykút, 2020. április 29,

Elóterjesztő: Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző 1-". \,l vl-, ,i-.],. -r,.u, ,- i .t!.i.l

Készítette: Kósa Róbertné lakosságszolgálati csoportvezető .!.. _t "W

Törvérryességi észrevételem nincs:
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Dr. Vörös-Börcsök Tímea

jegyző

2


