
)BČINA K]DRIČEV)
Ulicą Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo
tel : 02/7 99-06- I 0, fax : 02/7 99-06- I 9

Stev., 412-312014
Kidričevo, 08.I0.2014

Zad'evaz Povabilo k oddaji ponudbe za dolgoročni kredit občine
Kidričevo

oběina Kidričevo namerava, na podlagi Pravilnika o postopkih zadolževanja občin (Ur.list RS
108/08 in 49lI0), odloka o proračunu občine Kidričevo za\eto 2014 (spľej et na 24. redni seji
občinskega sveta dne 5.I2'20l3)' odloka o ľebalansu l proľačuna oběine Kidričevo zaleto
20l4 (spľej etna26. redni seji občinskega sveta dne 3I.3.2014) in odloka o rebalansu 2
proračuna občine Kidričevo zaleto 20l4 (sprej etna7. izredni seji občinskega sveta dne
I8.7.2014) ter ob sodelovanju neodvisnega ťlnančnega svetovalca, najeti dolgoročni kĺedit
za obdobje 15 let v višini 500.000,00 €, namensko za izgradnjo kana|izacije Cirkovce-
StraŽgonjca in Sp.Gaj.

Podatki zapripravo ponudbe so navedeni v prilogi

Ponudbe moľajo biti dostavljene v zapečateni kuverti z vidno oznako Ne odpiraj - ponudba za
kredit - občina Kidričevo na naslov občina Kidričevo, Ul. Bońsa Kĺaigherja 25,2325
Kidričevo, po poŠti ali osebno do 24.10.2014 do 9.00 ure.

Vljudno vas prosimo, da se povabilu odzovete.

S spoštovanjem'

Direktor občinske Žr,ryanobčine
Damjan N Anton VAR

Finance in računovodstvo
Tatiana rĺČlČNrc" 
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Povabilo k oddaji ponudbe za dolgoroěni kĺedit
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Ponudba za dolgoročni kĺedit naj zajema:

1. Namen zado|žitve:

2. Višina glavnice:
3. Predvideno črpanje kĺedita:
4. Rok odplačila kľedita:

5. Dinamika odplačevanja:
6' obľestna meľa:
7. Plačilo obresti:
8. Zavarovanj e kĺedita:
9. Stroški najema kľedita:
10. Stroški vodenja kľedita:
1 1. Možnost predč. odplačila:
12. Rok dostave ponudb:
13. Kĺiterij izbora:

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA

DoLGoRočm KREDIT

Izvrševanje občinskega proračuna za investicije,
pľedvidene v občinskem proraěunu
500.000,00 EUR
do20.10.2014 oz. najkasneje do 31.12.2014
odplačilo v l5-tih letih, število obľokov je l80, prvi
obľok 1 5. l 0.201 5 , zadnji obrok 15 .09 .2029
Mesečno odplaěevanj e glavnice
najugodnej ša variabilna obr.mera +pribitek
meseěno skupaj z obrokom - obročni način
Menice
NajniŽji moŽni
NajniŽji moŽni alibręz stroškov vodenja
Da,brez stroškov
24.10.2014
Višina obrestne mere' stroški najema, moŽnost
predčasnega vračila, EoM

Ponudbi mora biti priloŽen amortizacijski načrt za 500.000,00 EUR, parafiran osnutek
pogodbe ter izkazarli vsi stľoški vezani na najem kľedita ter izraěunana efektivna obrestna
mera.

občina si pridrži pravico in moŽnost, da dokončno določi znesek, roke za črpanje kĺedita ali
korigiľa znesek iz tega dopisa pľed sklenitvijo pogodbe ali pred izboľom najugodnejše
ponudbe.

Ponudba mora biti dana za celoten znesek povpľaševanj a, zavezujoěa in v okviru navedenih
pogojev, siceľ se šteje za nepopolno. Rok veljavnosti ponudbe do 30.Il.2014.

Ponudbe morajo biti dostavljene v zapeč,ateni kuveľti z vidno oznako >Ne odpiraj -ponudba
za kľedit_občina Kidrĺčevo< na naslov občina Kidričevo, Ul. Boľisa Kĺaigherja 25,2325
Kidľičevo' po pošti ali osebno do 24.10.2014 do 9.00 ure.

Izbira ponudnika bo opravljena na osnovi utemeljitve izbora s stľani finančnega svetovalca
in na podlagi kľiteľijev izbora, ki so definirani s strani občine Kidľičevo. Dodatne infoľmacije
lahko dobite pri ga. TatjanaKačičnik, občina Kidričevo.

Predviden datum sklenitve pogodbe je do 15.11.2014.

Kidričevo, 08.10.2014
Županobčine
Anton AR


