
7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
  

Hivatalos név: Lenti Város Önkormányzata
Postai cím: Zrínyi Miklós utca 4.
Város/Község: Lenti
Postai irányítószám: 8960
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Deák Szilvia pénzügyi osztályvezető
Telefon: 92/553-935
E-mail: kozbeszerzes@lenti.hu
Fax: +36 92553957
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
  

Hivatalos név: Magyarországi Volksbank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Postai cím: Rákóczi út 7.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1088
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------

I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű   
Közszolgáltató   
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]   
Közjogi szervezet   
Egyéb   

I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők

   Általános közszolgáltatások
   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
   Honvédelem
   Szociális védelem



   Közrend és biztonság
   Szabadidő, kultúra és vallás
   Környezetvédelem
   Oktatás
   Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Fenti tevékenységek a védelem, közrend, biztonság
és vallás kivételével az önkormányzat tevékenységi körébe tartoznak
   Egészségügy

I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
   Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
   Vasúti szolgáltatások
   Villamos energia
   Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
   Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
   Kikötői tevékenységek
   Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
   Repülőtéri tevékenységek
   Víz
   Egyéb (nevezze meg): 
   Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Lenti Város Önkormányzata bankszámláinak vezetése, a kapcsolódó
szolgáltatások nyújtása, valamint folyószámlahitel és munkabérhitel
biztosítása

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza –
építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)

   Építési beruházás
   Kivitelezés
   Tervezés és kivitelezés
   Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
   Árubeszerzés
   Adásvétel
   Lízing
   Bérlet
   Részletvétel
   Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 6
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
   Építési koncesszió
   Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Lenti Város Önkormányzata és költségvetési szervei
NUTS-kód HU223



II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2011/08/18 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Tárgya: Lenti Város Önkormányzata bankszámláinak vezetése, a kapcsolódó
szolgáltatások nyújtása, valamint folyószámlahitel és munkabérhitel
biztosítása bankszámla és folyószámlahitel szerződés keretében
Mennyisége:
— A 3 milliárdos költségvetésű Lenti Város Önkormányzatának 5 db önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szervének, illetve az 5 db önállóan
működő költségvetési szervének, egy kisebbségi önkormányzatának,
a Polgármesteri Hivatal elszámolási számlája, jelenleg 35 alszámlája
folyószámlavezetésének lebonyolítása, ahhoz kapcsolódó szolgáltatások
nyújtása, készpénzforgalom lebonyolítása. A Polgármesteri Hivatal és az
intézmények számlavezetése kincstárjellegű rendszerben működik. 400 000
000 HUF értékű folyószámla hitelkeret biztosítása, 35 000 000 HUF összegű
munkabér hitelkeret biztosítása,
— A szerződés időtartama alatt 400 000 000 HUF (négyszázmillió HUF)
összegű folyószámlahitel-keret és igény esetén munkabér-hitel biztosítása,
— 6 db ügyfélterminál biztosítása díjmentesen az online elektronikus
bankszámlaforgalom ellátására és szoftver telepítése teljes mértékben az
ajánlattevő költségén és díjmentes használatának biztosítása, folyamatos
frissítése és karbantartása, az on-line elektronikus bankszámlaforgalom
ellátása és a valós idejű számlainformációk lekérdezése és valódi
számlakivonatok készítése érdekében,
— Személyes (bankfiókban történő) ügyintézés lehetőség biztosítása,
— Kompatibilitás az önkormányzat által használt pénzügyi programmal
(OrganP)-vagy ennek költségének vállalása.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 66110000-4
További
tárgyak:

66113000-5
66180000-5

II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az
összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 23420360 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
  
Áfa (%)
,

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban:  vagy napban:  (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2011/10/01 (év/hó/nap)



Befejezés 2014/09/30 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 
(év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje:  (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén

   Nyílt
   Meghívásos    Gyorsított meghívásos
   Versenypárbeszéd
x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
   Gyorsított tárgyalásos
   Hirdetmény nélküli tárgyalásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli
tárgyalásos

III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
   Nyílt
   Meghívásos
   Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett
meghívásos
   Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett
tárgyalásos
   Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
   Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
   Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
   Hirdetmény nélküli tárgyalásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli
tárgyalásos

III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
   A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
alábbiak szerint:
   Nyílt
   Meghívásos
   Gyorsított meghívásos
   Versenypárbeszéd



   Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
   Gyorsított tárgyalásos
   Hirdetmény nélküli tárgyalásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli
tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
   A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
alábbiak szerint:
   Nyílt
   Meghívásos
   Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
   Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
   Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
   Hirdetmény nélküli tárgyalásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli
tárgyalásos

III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
   Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok
alapján

Szempont Súlyszám
VAGY
   Egyéb:

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi
közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott
esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2011 /S 89 - 145632
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/05/07 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 10968 / 2011
(KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/05/11 (év/hó/nap)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
(adott esetben)

Dátum:  (év/hó/nap)



III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2011 /S 164 - 270588
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/08/27 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 21685 / 2011
(KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/08/31 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses
feltételt

nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses
feltételt is):

Folyószámla-hitelkeret szerződés
1. A Felek a szerződés 1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti:
1. Jelen hitelszerződés kiegészítése a 14100299-10957149-01000001 számú
pénzforgalmi jelzőszámmal megnyitott költségvetési elszámolási számlára
vonatkozó 2011. augusztus 18. napján aláírt Bankszámlaszerződés.
Módosított:
„1. Jelen hitelszerződés kiegészítése a 14100299-10957149-01000001
számú pénzforgalmi jelzőszámmal megnyitott fizetési számlára vonatkozó
2011. augusztus 18. napján aláírt Bankszámlaszerződés."
2. A Felek a szerződés 2. pontjának 2. bekezdését az alábbiak szerint
módosítják:
Eredeti:
A Bank a hitelkeretet a Számlatulajdonos 14100299-10957149-01000001
számú költségvetési elszámolási számláján (továbbiakban: Bankszámla) tartja
rendelkezésre, arra külön hitelszámlát nem vezet.
Módosított:
„A Bank a hitelkeretet a Számlatulajdonos 14100299-10957149-01000001
számú fizetési számláján (továbbiakban: Bankszámla) tartja rendelkezésre,
arra külön hitelszámlát nem vezet.”
3. A Felek a szerződés 2. pontjának 3. bekezdését az alábbiak szerint
módosítják:
Eredeti:
A Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a munkabérek
kifizetésére adott megbízásban külön rendelkezik arról, ha nem
folyószámlahitel, hanem munkabérhitel terhére kéri a költségvetési
elszámolási számla fizetőképessé tételét.
Módosított:
„A Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a munkabérek
kifizetésére adott megbízásban külön rendelkezik arról, ha nem
folyószámlahitel, hanem munkabérhitel terhére kéri a fizetési számla
fizetőképessé tételét.”
4. A Felek a szerződés 3. pontját az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti:



3./ A Bank a 2./ pontban megjelölt kereten belül – a Számlatulajdonos külön
rendelkezése nélkül – kölcsönt folyósít akkor, és olyan mértékben, amikor
és amennyiben az a Számlatulajdonos költségvetési elszámolási számláját
terhelő fizetési megbízások teljesítéséhez szükséges.
Módosított:
„3. A Bank a 2./ pontban megjelölt kereten belül – a Számlatulajdonos külön
rendelkezése nélkül – kölcsönt folyósít akkor, és olyan mértékben, amikor
és amennyiben az a Számlatulajdonos fizetési számláját terhelő fizetési
megbízások teljesítéséhez szükséges.”
5. A Felek a szerződés 4. pontjának 2. bekezdését az alábbiak szerint
módosítják:
Eredeti:
A kölcsön folyósítása (a folyószámlahitel igénybevétele) úgy történik, hogy
a Bank a hitelkeret terhére és annak összegén belül teljesíti azokat a fizetési
rendelkezéseket, amelyek teljesítéséhez a Számlatulajdonos költségvetési
elszámolási számláján nincs kellő fedezet.
Módosított:
„A kölcsön folyósítása (a folyószámlahitel igénybevétele) úgy történik,
hogy a Bank a hitelkeret terhére és annak összegén belül teljesíti azokat a
fizetési rendelkezéseket, amelyek teljesítéséhez a Számlatulajdonos fizetési
számláján nincs kellő fedezet.”
6. A Felek a szerződés 5. pontját az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti:
5./ A folyószámlahitel visszafizetése a Számlatulajdonos költségvetési
elszámolási számlájáról automatikusan történik. A Számlatulajdonos
felhatalmazza a Bankot, hogy amennyiben a költségvetési elszámolási
számláján jóváírt összeg meghaladja a tárgynapon teljesítendő pénzforgalmi
megbízások összegét, úgy azzal – külön rendelkezése nélkül törlesztésként –
csökkentse a fennálló folyószámlahitel tartozásának összegét.
Módosított:
„5. A folyószámlahitel visszafizetése a Számlatulajdonos fizetési számlájáról
automatikusan történik. A Számlatulajdonos felhatalmazza a Bankot,
hogy amennyiben a fizetési számláján jóváírt összeg meghaladja a
tárgynapon teljesítendő pénzforgalmi megbízások összegét, úgy azzal – külön
rendelkezése nélkül törlesztésként – csökkentse a fennálló folyószámlahitel
tartozásának összegét.”
7. A Felek a szerződés 7. pontjának utolsó bekezdését az alábbiak szerint
módosítják:
Eredeti:
Amennyiben a Számlatulajdonos a jelen szerződésből eredő valamennyi
fizetési kötelezettségének eleget tett, úgy jogosult jelen szerződést 15
napos felmondási idővel írásban felmondani. A Számlatulajdonos tudomásul
veszi, hogy az. 1. pontban megjelölt Bankszámla vezetésére vonatkozó
bankszámlaszerződés felmondására csak abban az esetben jogosult,
ha a jelen szerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettségének
maradéktalanul eleget tett. Amennyiben az. 1. pontban megjelölt
Bankszámlára vonatkozó bankszámlaszerződés megszűnésére oly módon
kerül sor, hogy az Adósnak jelen szerződés alapján kiegyenlítetlen tartozása



maradt fenn a Bankkal szemben, úgy az Adós köteles visszavonhatatlan
inkasszó felhatalmazással biztosítani, hogy a Bank követeléseit a mindenkori
költségvetési elszámolási számlájáról azonnali beszedési megbízással
érvényesíthesse. Az Adós köteles igazolni továbbá, hogy új számlavezető
bankja az inkasszó felhatalmazás visszavonásának feltételhez – a Bank
hozzájárulásához – kötését kifejezetten tudomásul vette.
Módosított:
„Amennyiben a Számlatulajdonos a jelen szerződésből eredő valamennyi
fizetési kötelezettségének eleget tett, úgy jogosult jelen szerződést 15
napos felmondási idővel írásban felmondani. A Számlatulajdonos tudomásul
veszi, hogy az. 1. pontban megjelölt Bankszámla vezetésére vonatkozó
bankszámlaszerződés felmondására csak abban az esetben jogosult,
ha a jelen szerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettségének
maradéktalanul eleget tett. Amennyiben az. 1. pontban megjelölt
Bankszámlára vonatkozó bankszámlaszerződés megszűnésére oly módon
kerül sor, hogy az Adósnak jelen szerződés alapján kiegyenlítetlen tartozása
maradt fenn a Bankkal szemben, úgy az Adós köteles visszavonhatatlan
inkasszó felhatalmazással biztosítani, hogy a Bank követeléseit a mindenkori
fizetési számlájáról azonnali beszedési megbízással érvényesíthesse. Az
Adós köteles igazolni továbbá, hogy új számlavezető bankja az inkasszó
felhatalmazás visszavonásának feltételhez – a Bank hozzájárulásához –
kötését kifejezetten tudomásul vette.”
8. A Felek a szerződés 14. pontját az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti:
14. A Számlatulajdonos felhatalmazza a Bankot, hogy – amennyiben a
hitelgondozás során hiteltartozás kiegyenlítése a hitelkeret végső lejártáig
a költségvetési elszámolási számláról nem látszik biztosítottnak – a
folyószámlahitel és járulékai törlesztéséhez szükséges fedezetet az állami
hozzájárulások számláról az elszámolási számlára átvezesse.
Módosított:
„14. A Számlatulajdonos felhatalmazza a Bankot, hogy – amennyiben a
hitelgondozás során hiteltartozás kiegyenlítése a hitelkeret végső lejártáig a
fizetési számláról nem látszik biztosítottnak – a folyószámlahitel és járulékai
törlesztéséhez szükséges fedezetet a központi költségvetésből folyósított
hozzájárulások, támogatások alszámláról a fizetési számlára átvezesse.”
9. A Felek a szerződés 19. pontját az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti:
19./ A Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámlahitel
törlesztése érdekében az elkülönített számlákra érkező támogatásokat a
jóváírást követően haladéktalanul átvezeti a költségvetési számlára.
Módosított:
„19. A Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámlahitel
törlesztése érdekében az elkülönített számlákra érkező támogatásokat a
jóváírást követően haladéktalanul átvezeti a fizetési számlára.”
10. A Felek a szerződés 20. pontjának 7. bekezdését az alábbiak szerint
módosítják:
Eredeti:



A Bank azonnali felmondására ad okot az is, amennyiben a
Számlatulajdonos az 1. pontban megjelölt Bankszámlaszámra (költségvetési
elszámolási számlára) vonatkozó számlaszerződést felmondja.
Módosított:
„A Bank azonnali felmondására ad okot az is, amennyiben a
Számlatulajdonos az 1. pontban megjelölt Bankszámlaszámra (fizetési
számlára) vonatkozó számlaszerződést felmondja.”

IV.1.3) A módosítás indoka:
A Felek közösen megállapítják, hogy a jelen szerződésmódosításra kizárólag
amiatt kerül sor, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.
(XII. 19.) Korm. rendeletet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 177. §
b) pontja 2012. január 1-jével hatályon kívül helyezte. A jelen szerződés
módosításának indoka, hogy az Ávr. 174. § (4) bekezdése az alábbiakról
rendelkezik:
„174. § (4) A helyi önkormányzat az e rendelet hatálybalépése előtt általa
kötött és folyamatban lévő olyan magánjogi szerződése esetén, amelyben
az önkormányzati hivatal adóazonosító száma, számlaszáma vagy más
hasonló azonosító adatai szerepelnek, e rendelet hatálybalépését követő
hatvan napon belül köteles a helyi önkormányzat adatainak átvezetését
kezdeményezni.”
Fentiekre tekintettel szükséges a szerződés módosítása, mivel a
Számlatulajdonos adószáma 15432728-2-20 számról 15734477-2-20 számra
módosul, valamint a Számlatulajdonos KSH száma 15432728-8411-321-20
számról 15734477-8411-321-20 számra változik.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2012/02/29 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

A nyertes ajánlattevő mindenben egyetért jelen hirdetményben foglaltakkal.
V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/07/03 (év/hó/nap)


