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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97387-2011:TEXT:HU:HTML

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások

2011/S 60-097387

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Szolgáltatás

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kossuth tér 1.
Kapcsolattartó: Dr. Mach Tamás
Figyelmébe: Műszaki és Pályázati Igazgatóság
7400 Kaposvár
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 82501581
E-mail: palyazatig@kaposvar.hu
Fax  +36 82501586
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.kaposvar.hu
További információk a következő címen szerezhetők be:
PROVITAL FEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ZRT.
Bimbó út 68.
Figyelmébe: dr. Kovács Eszter
1022 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 14790094
E-mail: kovacs.eszter@kozbeszerzes.com
Fax  +36 13221723
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
PROVITAL FEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ZRT.
Bimbó út 68.
Figyelmébe: dr. Kovács Eszter
1022 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 14790094
E-mail: kovacs.eszter@kozbeszerzes.com
Fax  +36 13221723
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Regionális vagy helyi iroda/hivatal

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97387-2011:TEXT:HU:HTML
mailto:palyazatig@kaposvar.hu
www.kaposvar.hu
mailto:kovacs.eszter@kozbeszerzes.com
mailto:kovacs.eszter@kozbeszerzes.com
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Általános közszolgáltatások
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Hitelkeret szerződés és hitelnyújtás.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma 6
A teljesítés helye Kaposvár.
NUTS-kód HU232

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Hitelkeret szerződés és hitelnyújtás Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére maximum 1 000
000 000 HUF, azaz egymilliárd forint összegben az MFB által refinanszírozott "Sikeres Magyarországért
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram " keretében a 2. hitelcélra az önkormányzat 2011. évi
költségvetésében jóváhagyott felújítási és felhalmozási célok finanszírozására.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
66113000

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Igen

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
Nem

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség

Hitelkeret szerződés és hitelnyújtás Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére maximum 1 000
000 000 HUF, azaz egymilliárd forint összegben az MFB által refinanszírozott "Sikeres Magyarországért
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram " keretében a 2. hitelcélra az önkormányzat 2011. évi
költségvetésében jóváhagyott felújítási és felhalmozási célok finanszírozására.

II.2.2) Vételi jog (opció)
Nem

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: 240 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

A hitel futamideje: 20 év (240 hónap).
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Türelmi idő: 3 év.
Rendelkezésre tartási idő: 3 év (a szerződés kötéstől).
A hitel tőketörlesztése a türelmi időt követően kezdődik, negyedévente egyenlő részletekben, a negyedév utolsó
hónapjában történik, a nyertes ajánlattevővel kötött szerződés alapján.
A kamatfizetés negyedéves gyakorisággal történik.
A hitel nyújtója a tőke és kamattörlesztés esedékessége előtt 10 nappal értesíti az adóst az esedékes törlesztő
részlet, illetve kamat összegéről és az esedékesség időpontjáról.
Felszámítható hiteldíjak (ellenszolgáltatás):
1. Ügyleti kamat az MFB "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogramban a
2. hitelcélra meghatározott feltételek szerint 3 havi EURIBOR + RKO2+legfeljebb 2 %/év.
2. Projektvizsgálati díj: a hitelkeret összegének legfeljebb 1,5 %-a, esedékessége: a rendelkezésre tartási idő
lejártát követően negyedévente egyenlő részletben.
Ajánlatkérő az ügyleti kamaton és a projektvizsgálati díjon felül más hiteldíjat, költséget nem vállal fel.
Ajánlatkérő az ügyleti kamaton és a projektvizsgálati díjon kívül más hiteldíjat nem vállal fel. Külön
hitelbiztosítékot az ajánlatkérő nem nyújt és nem vállal fel. Biztosítékként Kaposvár Megyei Jogú Város
Közgyűlésének 2/2011.(III.1) önkormányzati rendelet 5§. 4) bekezdése szolgál, mely szerint: "A Közgyűlés
kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztési célhitelek és kibocsátott kötvények futamidejének éveiben a
költségvetés összeállításakor a felvett kölcsönt és járulékait minden más fejlesztési kiadást megelőzően
betervezi és jóváhagyja." Ajánlatkérő az előtörlesztés jogát fenntartja.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Nem követelmény.

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
Nem

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a

szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem
lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdésének hatálya alá
esik.
Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevő, akivel, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával, valamint más erőforrást nyújtó szervezetével
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak.
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63. § szerint igazolni
kell, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók
tekintetében ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 63. § (3) bekezdés).
A kizáró okok igazolása során a Közbeszerzések Tanácsa által 22.12.2010-ben (2010. évi; 152. szám) közzétett
útmutatóját figyelembe kell venni.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. az ajánlattevő, közös
ajánlattevők, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
vagy jogelődje csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 2 lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli
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jogszabályok szerinti éves beszámolóját amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja
közzétételét; amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő közzétételét, akkor
nyilatkozat az ajánlati felhívás feladását megelőző 2 lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről, valamint a
saját tőke mértékéről (Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont).
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet
(szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (4) bekezdésének megfelelően
köteles igazolni, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére és köteles nyilatkozni, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 4.§ 3.E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) a)-d) pontja szerinti körülmény, kivéve,
ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll
fenn.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdése irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) P/1. Alkalmatlan ajánlattevő(k) és a Kbt. 71. § (1) bekezdés
szerinti alvállalkozója a teljesítésre, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző 2 lezárt üzleti év
bármelyikében:
— a mérleg szerinti eredménye negatív volt,
— a saját tőkéje nem érte el a 10 000 000 000 HUF összeget.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. A Kbt. 67. § (3) a) pont szerint a vizsgált időszak legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése, valamint a
68. § (1) bekezdés szerint referenciaigazolás csatolása szükséges.
M/2. A Kbt. 67. § (3) d) alapján a hitelnyújtásért felelős személy szakmai önéletrajza, a rendelkezésre állási
nyilatkozat, végzettségét igazoló okiratok másolata csatolandó.
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet
(szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (4) bekezdésének megfelelően
köteles igazolni, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére és köteles nyilatkozni, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 4. § 3.E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 67. § (2) bekezdésének a), d) és f) pontja szerinti
körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti
többségi befolyás áll fenn.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdése irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére:
M/1 amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónap összességében legalább
2 db egyenként minimum nettó 500 000 000 HUF hitelösszegű önkormányzati beruházási hitelnyújtási
referenciával.
M/2 amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő, önkormányzatok részére fejlesztési célú hitelnyújtásban jártas,
felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberrel.

III.2.4) Fenntartott szerződések
Nem

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Igen
A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. tv.
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III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
nevét és képzettségét?
Igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?

Nem

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 10.5.2011 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 80 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét az Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt. K&H Banknál
vezetett 10400126-49575052-53551002 számú bankszámlájára kell befizetni.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
10.5.2011 - 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Időtartam napokban 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 10.5.2011 - 10:00
Hely
Polgármesteri Hivatal, MAGYARORSZÁG, 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. Új épület II.emelet 214. szoba.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
Kbt. 80.§ (2) bekezdés szerint.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?

Nem
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VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Nem

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1) Az ajánlati dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: személyesen az átutalás banki kivonattal történő
leigazolásával a PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. hivatalos helyiségében (MAGYARORSZÁG,
1022 Budapest, Bimbó út 68.) naponta 9:00-15:00 óráig az ajánlati felhívás megjelenése napjától az
ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-10:00 óráig, vagy a Kbt. 54. § (8)
bekezdésében meghatározottak szerint.
2) Az eredményhirdetés időpontja: a bontást követő 15. napon 11:00 óra (amennyiben az munkaszüneti napra
esik, úgy az azt követő első munkanapon). Helye megegyezik az ajánlatok bontásának helyszínével.
3) A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetést követő 11. napon. Helye: MAGYARORSZÁG,
7400 Kaposvár, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal.
4) Ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározhatja.
5) Érvénytelen azon ajánlattevő jelentkezése, aki az Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramban
nem vesz részt. Az Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramban való részvételét alátámasztó
dokumentumot ajánlatához csatolnia kell.
6) Jelen felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. törvény az irányadó.
7) Ajánlattevőknek, illetve a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti szervezeteknek az alábbi
cégokmányok eredeti vagy másolati példányát kell az ajánlathoz csatolni:
— ajánlati felhívás feladását megelőző 40 napnál nem régebbi cégkivonatot,
— ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát.
8) Ajánlatkérő az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szakmai alkalmasságának feltételeit a
minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
9) Ajánlatkérő az eljárásban történő részvételt a Kbt. 59. § (1) bekezdése szerint ajánlati biztosíték adásához
köti. Ajánlattevő 2 000 000 HUF ajánlati biztosíték nyújtására köteles az ajánlati kötöttség idejéig. Az ajánlati
biztosítéknak az ajánlat benyújtásakor ajánlatkérő rendelkezésére kell állnia az ajánlati kötöttség végéig. A
befizetést, átutalást igazoló dokumentumot, bankgarancia levelet vagy biztosítási szerződés alapján kiállított
kötelezvényt az ajánlatnak tartalmaznia kell, hiánya az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását vonja maga után.
Fizetés: 11743002-15398006-0000000. számú számlára "Hitelfelvétel 2011." megjelöléssel.
10) Kiegészítő tájékoztatás:
A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56.§. (1)-(4) bekezdéseiben valamint a dokumentációban foglaltak
az irányadók.
11) Ajánlatok benyújtása:
— az ajánlatokat a Kbt. 70/A. § (1) bekezdésében részletezettek szerint kell elkészíteni, melyet 3 példányban (1
eredeti és 2 másolati példány) kell benyújtani.
12) Árfolyamok:
Az ajánlattétel során a különböző devizák HUF-ra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás
feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
13) Tájékozódási kötelezettség:
Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A
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dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét),
amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.
14) Fordítás:
Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar
nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Az idegen nyelven benyújtott iratok közül az ajánlati felhívás III.2.1.,
III.2.2. és a III.2.3. pontban jelölt, a kizáró okok és az alkalmassági követelmények igazolására szolgáló
iratok esetében az idegen nyelvű irattal együtt az irat a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986.
(VI.26.) MT rendelet 5.§-a, illetve a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet
végrehajtásáról szóló 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti hiteles magyar nyelvű fordítását
kell benyújtani (a kizáró okok esetében ez a nyertes ajánlattevő által az eredményhirdetést követően
benyújtandó dokumentumokra is vonatkozik). A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.
Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
15) Alvállalkozók megjelölése: Az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének
10 %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe,
b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), és százalékos arányát,
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni,
c) az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet, és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik, továbbá
d) a 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett - a közbeszerzés értékének 10 %-át nem
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét (Kbt. 71. § (1) bekezdés). Nemleges
nyilatkozat is csatolandó!
16) Igazolások:
A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján az igazolásokat, egyéb dokumentációkat egyszerű másolatban is be lehet
nyújtani, de a nyilatkozatokat eredeti vagy hiteles másolatban kell csatolni.
17) Hiánypótlás: Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 83. § szerint biztosítja.
18) A IV.2.1. pont kiegészítéseként ajánlatkérő közli, hogy legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati
szempontját az alábbiak szerint határozta meg:
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja a Hitelkeret kereskedelmi banki ellenértéke.
A kereskedelmi banki ellenérték tartalmazza:
1. a projektvizsgálati díjat,
2. a kereskedelmi bank által felszámított kamatréssel a felvett hitel után a teljes futamidőre kiszámított
kamatértéket.
Hitelkeret kereskedelmi banki ellenértéke a fenti két tétel összege, melyet meg kell adni a felolvasó lapon.
Az ajánlat számításakor a teljes hitelkeret igénybevételének feltételezett időpontja a tervezett szerződéskötés
napja. A hitel futamideje: 20 év (240 hónap), a türelmi idő: 3 év, a hitel tőketörlesztése a türelmi időt követően
kezdődik, negyedévente egyenlő részletekben, a negyedév utolsó hónapjában.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
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1024 Budapest
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VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
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VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
24.3.2011


