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KÉ nyilvántartási szám_________________________________
TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL
1.a) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe:
Nógrád Megye Önkormányzata 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
1.b) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe:
Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6.
2.a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:
Ajánlatkérő, költségvetési szervei, kisebbségi önkormányzatok
bankszámlaszerződése, továbbá folyószámla- és munkabér-hitelkeret biztosítása
négy évre, a megajánlott feltételek változatlanul hagyásával.
2.b) A szerződéskötés időpontja:
2007/10/08 (év/hó/nap)
2.c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:
Az önkormányzat és 10 önállóan, 8 részben önállóan gazdálkodó költségvetési
szerve, két kisebbségi önkormányzat bankszámláinak vezetése, a számlavezetés
kezdő időpontjától legalább 800 millió Ft folyószámla-hitelkeret és havonta átlagban
legalább 180 millió Ft munkabér-hitelkeret biztosítása, a kis kincstári rendszer
működtetése, lakáscélú munkáltatói kölcsönök kezelése.
Ajánlatkérő 2007. évi költségvetési bevételi-kiadási főösszege: 11.061.433 e Ft –
12.035.093 e Ft.
Az ellenszolgáltatás:
I. Számlavezetés kondíciói
I.1. Bankon kívüli pénzforgalom jutaléka (ezrelék) 0
I.2. Bankon kívüli pénzforgalom minimum költsége (Ft/tétel) 0
I.3. Bankon kívüli pénzforgalom maximum költsége (Ft/tétel) 0
I.4. Bankon belüli pénzforgalom jutaléka (ezrelék) 0
I.5. Bankon belüli pénzforgalom minimum költsége (Ft/tétel) 0
I.6. Bankon belüli pénzforgalom maximum költsége (Ft/tétel) 0
I.7. Csoportos munkabér bankon kívüli átutalás (ezrelék) 8 ‰
I.8. Csoportos munkabér bankon belüli átutalás (ezrelék) 0
I.9. Pénztári készpénzkifizetés (ezrelék) 0
I.10. Pénztári készpénzbefizetés (ezrelék) 0
II. Munkabérfizetés kondíciói
II.1. Munkabérhitel költségei kamat %-ban 3 havi BUBOR-2,00%
II.2. Munkabérhitel iránti igény bejelentése és a munkabérek
kiutalásának befejezése közötti időszükséglet órákban 0
II.3. Ajánlattevő ATM-jeinek száma a megyében 2
III. Folyószámlahitel kondíciói
III.1. Kamat %-ban 3 havi BUBOR-1,50%
III.2. Külön engedélyezési eljárás nélküli folyószámla hitel



nagysága 2 Milliárd Ft
IV. Egyéb támogatási ajánlat 5 Millió Ft/év
2.d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
2011/12/31 (év/hó/nap)
3.) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és
ellenszolgáltatás:
A teljesítés szerződésszerűen történik, az ellenszolgáltatás – 2011.09.30-ai
kimutatás szerinti – megfizetett összege:203.876.498 Ft
4.a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája:
nyílt eljárás
4.b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja:
az összességében legelőnyösebb ajánlat
4.c)* Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg
meghirdető hirdetményre:
2007/S130-159724. helyesbítés: 2007/S135-165195 2007.07.17.; KÉ: 10336/2007.;
2007.07.18. közzétételének napja:
2007/07/10 (év/hó/nap)
4.d)* Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának
napja:
(év/hó/nap)
4.e)* Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre:
2007/S207-251137, KÉ: 15534/2007., 2007.11.09.; helyesbítés: 18153/2007.;
2007.11.19.
közzétételének napja: 2007/10/26 (év/hó/nap)
5.a)* A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e:
5.b)* Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása,
indoka:
5.c)* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
6.a)* A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e:
igen
6.b)* Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa,
leírása, indoka:
6.c)* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
7.a) A szerződést módosították-e:
igen
7.b)* Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre:
21715/2008.
közzétételének napja:
2009/02/23 (év/hó/nap)
8.).* Egyéb információk:
9.). A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
a Raiffeisen Bank Zrt. a tájékoztatóban foglaltakkal egyetért.
10.). A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja:
2011/10/07 (év/hó/nap)



A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.


