
17  .   melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez   

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

1. a) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe:
Dombóvár Város Önkormányzata
7200 Dombóvár, Szent István tér 1.

b) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe:
Raiffeisen Bank Zrt. Dombóvári Fiókja
7200 Dombóvár Kossuth L. u. 65-67.

2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: vállalkozási 
szerződés.

b) A szerződéskötés időpontja: 2007/08/10.
c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:

Szolgáltatás: Hitelszerződés Panel Plusz hitel felvételére.
Mennyiség:
Hitelkeret összege: 60.000.000
A hitel pénzneme: HUF
Hitel kondíciói: az MFB Rt. „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infra-
struktúrafejlesztési Hitelprogram 5. Panel Plusz Hitelprogram konstrukciónak 
megfelelően
Hitel futamideje: 8 év (96 hónap)
Rendelkezésre tartási idő: a szerződéskötéstől számított 2 év
Türelmi idő: a tőketörlesztésre a szerződéskötéstől számított 2 év
Kamatfizetés: negyedévente
Referenciakamat: 3 havi EURIBOR
Kamatláb: 3 havi EURIBOR + legfeljebb 2,5%/év
Kamatperiódus: 3 hónap
Törlesztés: negyedévente
Előtörlesztés: lehetséges
Projektvizsgálatért a teljes hitelkeret összegének legfeljebb egy egész öt tized 
százaléka számítható fel
Szerződésmódosításért díj nem számítható fel.
Ellenszolgáltatás: 
kamatmarge: 3 havi EURIBOR + 0,94%
projektvizsgálati díj: 899.999,- Ft.

d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2015/08/09 (96 hónap)
3. A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás: 

A 2/c) pontban szereplővel megegyező – időarányos rész.



4. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: A Kbt. 299.§ (1) bekezdés a) pontja 
szerinti egyszerű eljárás.

b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: A Kbt. 57.§ (2) be-
kezdés b) pontja szerinti összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása.

c)* Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető 
hirdetményre és közzétételének napja: KÉ-9848/2007; 2007/06/27.

d)* Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megkül-
désének, illetőleg a Közbeszerzés Döntőbizottság értesítésének napja: --

e)* Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre 
és közzétételének napja: --

5. a) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e: --
b)* Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: 

-
c)* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: --

6. *a) A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e: igen.
b)* Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, in-

doka: --
c)* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: --

7. a) A szerződést módosították-e: nem.
b)*  Hivatkozás  a  szerződés  módosításáról  szóló  tájékoztatót  tartalmazó  hirdet-

ményre és közzétételének napja: --
8. * Egyéb információk: A hitel felvételére a beruházáshoz igazítva a szerződéskötés-

től számított egy éven túl került sor, emiatt az egy éves szerződés részteljesítésről 
szóló tájékoztatót nem tettük közzé.

9. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: a tájékoztatóban foglaltakkal 
egyetértek.

10.  Közzététel napja: 2012/08/16
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