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Město Horažďovice

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v
Horažďovicích“
podle § 12 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. (v platném znění) - veřejná zakázka
malého rozsahu na služby, zadávaná dle § 18 obecné výjimky z působnosti zákona
1.

Zadavatel
Název:
Sídlo:
Zastoupené:
Bankovní spojení:
IČ, DIČ

2.

Město Horažďovice
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
Mgr. Karlem Zrůbkem, starostou města
ČS, a.s. Klatovy, č.ú. 821898399/0800
00255513, CZ00255513

Všeobecné podmínky
2.1. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, odmítnout všechny nabídky,
neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů, v průběhu poptávky změnit nebo doplnit její
podmínky.
2.2. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit zadávaný rozsah.
2.3. Odevzdáním nabídky nevzniká uchazeči právní nárok na finanční odměnu za
vypracování nabídky.

3.

Předmět veřejné zakázky
3.1. Předmětem poptávky je poskytnutí úvěru na částečné financování akce Rekonstrukce a
revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV 66113000-5 Poskytování úvěru
3.2. Rozsah plnění je specifikován touto zadávací dokumentací včetně obchodních podmínek
a ostatních podmínek zadavatele
3.3. Předpokládaná cena veřejné zakázky je 1.900.000 Kč bez DPH.

4.

Obchodní podmínky
4.1. Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí, která bude tímto úvěrem částečně
financována bude probíhat od října 2014 do června 2015. Skutečná doba čerpání úvěru
je závislá na skutečném zahájení a ukončení vlastní stavby.
4.2. Zadavatel si vyhrazuje možnost nedočerpání úvěru bez sankčních poplatků nebo úhrady
ušlých sjednaných úroků.
4.3. Zadavatel si vyhrazuje možnost předčasného splacení úvěru nebo jeho části k ultimu
měsíce po předchozím oznámení bance ve lhůtě 30 kalendářních dnů bez sankčních
poplatků nebo úhrady ušlých sjednaných úroků.
4.4. Úvěr bez zajištění.
Pravidelné měsíční splátky jistiny vždy k ultimu měsíce ve výši 500.000 Kč
Pravidelné měsíční splátky úroků vždy k ultimu měsíce

5. Doba a místo plnění
5.1.
5.2.
5.3.

Předpokládaná doba čerpání úvěru
Zahájení čerpání úvěru od 15.12.2014
Ukončení čerpání úvěru do 31.8.2015
Předpokládaná doba splácení úvěru
Zahájení splácení úvěru od 31.10. 2015
Ukončení splácení úvěru do 30.9.2020
Místem plnění sídlo zadavatele
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5.4.
6.

Prohlídka místa plnění: vzhledem k předmětu plnění se prohlídka místa nestanoví

Požadavky na prokázání kvalifikace
6.1. Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů – příloha k doplnění
6.2. Doklad o oprávnění k podnikání – živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku
nebo výpis z obchodního rejstříku (pokud je uchazeč zapsán v OR) v prosté kopii.

7.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
7.1. Uchazeč doloží nabídkovou cenu v požadované struktuře a v korunách českých.
7.2. Předložená nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací
předmětu plnění zakázky a bude cenou maximální a bude uvedena v Kč
7.3. Podmínky pro zpracování nabídkové ceny
Předpokládané čerpání úvěru
15.12.2014 10.000.000 Kč
31.3.2015 10.000.000 Kč
30.6.2015 10.000.000 Kč
Předpokládané splácení úvěru od 31.10.2015 pravidelné splátky jistiny ve výši 500.000
Kč k ultimu měsíce.
Pravidelné splátky úroků k ultimu měsíce.
7.4. Nabídka bude zpracovaná ve dvou variantách, zadavatel požaduje předložení nabídky v
obou variantách. Pokud nebude splněna podmínka bude uchazeč vyřazen z účasti v
zadávacím řízení.
a) Pohyblivá sazba:1M PRIBOR + pevná odchylka % p.a.
Pro výpočet bude použit 1M PRIBOR k 6.10.2014
b) Pevná sazba % p.a.
7.5. Struktura nabídkové ceny:
a) Úrokové náklady úvěru tj. smluvní úrok ve variantách
Pohyblivá sazba:1M PRIBOR + pevná odchylka % p.a.
Pevná sazba % p.a.
Peněžní vyjádření úroku v českých korunách po celou dobu čerpání úvěru
b) Poplatek za poskytnutí úvěru
c) Měsíční poplatek za správu úvěru
d) Závazková provize p.a.
e) Ostatní poplatky (nutno blíže specifikovat uchazečem)
f) Celkové náklady na zajištění služby (obsluha úvěru dle bodů a-e) uvedené v Kč pro
každou variantu zvlášť.

8.

Požadavky na obsah a způsob zpracování nabídky
8.1. Nabídka bude zpracována v českém jazyce v jednom vyhotovení v písemné podobě,
podepsaná oprávněným zástupcem uchazeče.
8.2. Nabídka bude obsahovat
a) krycí list veřejné zakázky - v přiloženém tiskopisu (příloha č.1) uchazeč doplní
veškeré údaje a podepíše oprávněnou osobou ( jeden krycí list společný pro obě
varianty)
b) kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace dle čl. 6. této výzvy, (doklad společný
pro obě varianty)
c) návrh smlouvy o poskytnutí úvěru předložený uchazečem zpracovaný na základě
obchodních podmínek uvedených v čl.4 této výzvy, který bude podepsán oprávněnou
osobou, (pro každou variantu zvlášť)
d) Nabídková cena v požadované struktuře ( pro každou variantu zvlášť)
Výzva k podání nabídky na služby - strana 3/4

Město Horažďovice

9.

Způsob a lhůta pro podání nabídek
9.1.

9.2.
9.3.

Nabídky musí být doručeny zadavateli v uzavřených obálkách označených jménem
uchazeče a nápisem ,,NEOTEVÍRAT – Úvěr na částečné financování akce
Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích“ na adresu zadavatele
nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Horažďovice.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 30.10. 2014 v 9.00 hod.
Obálky s nabídkami budou komisí pro otevírání obálek a hodnocení nabídek otevřeny
bez přítomnosti uchazečů. Otevírání obálek proběhne dne 30.10.2014 v 9.01 hodin a
následně budou nabídky vyhodnoceny.

10. Způsob hodnocení nabídek
10.1. Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované náležitosti v předepsaném
rozsahu, bude zadavatel hodnotit podle výše nabídkové ceny. Jako nejvýhodnější bude
hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a to pro každou variantu zvlášť.
10.2. Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnout o variantě, kterou zvolí.
11. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni
11.1. Uchazeči jsou vázáni obsahem svých nabídek po dobu 90 kalendářních dnů počínaje
okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek
12. Zadávací dokumentace
12.1. Zadávací dokumentace obsahuje:
- tuto výzvu
- příloha č. 1 - krycí list veřejné zakázky určený k doplnění údajů uchazečem
- příloha č. 2 - formulář čestného prohlášení – k doplnění
- příloha č. 3 - výkazy účetní závěrky a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC
Fin 2-12 sestavené k 31.12.2013 a k 31.8.2014.
12.2. Zadávací dokumentaci lze písemně vyžádat u kontaktní osoby. Dokumentace bude
odeslána nejpozději 3 pracovní den následující po doručení žádosti.
13. Kontaktní osoba
13.1. Kontaktní osoba: Ing. Marie Velková
tel. 371 430 550, e-mail: velkova@muhorazdovice.cz
V Horažďovicích dne 7.10.2014

Mgr. Karel Zrůbek, starosta města
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Příloha č. 1
KRYCÍ LIST
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

„Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového
náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč“
Vyplní uchazeč a podepíše osoba, jenž je za organizaci oprávněna jednat.
I. Obchodní jméno, sídlo, IČ ............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
II. Nabídková cena v Kč
II. 1 varianta pohyblivá úroková sazba

.............................................................

II.2 varianta pevná úroková sazba

.............................................................

III. Kvalifikace dodavatele
- doklad o oprávnění k podnikání
- čestné prohlášení
IV. Návrh smlouvy o dílo
- předložený návrh smlouvy se zapracováním obchodních podmínek dle zadávací dokumentace
V. Nabídková cena v požadovaném členění a variantách
VI. Ostatní přílohy
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
VII. Prohlášení
Prohlašujeme, že všechny uvedené údaje v nabídce jsou pravdivé, že jsme se seznámili
s podmínkami výzvy a vyjasnili jsme si sporná ustanovení, nejasnosti, a že podmínky výzvy a
zadávací dokumentace respektujeme.
Místo:
Datum:

Podpis:
* uchazeč vybere či doplní vhodné informace

Příloha č. 2

NÁZEV AKCE:

Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a
revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve
výši 30.000.000 Kč“

„

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
K prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů obdobně dle § 53 odst. (1), písm.
a) až k) zákona č. 137/2006 Sb. zákona o veřejných zakázkách
Jako statutární zástupce
společnosti..................................................................................................................................
.
se sídlem v ...................................................................................., IČ ......................................
prohlašuji, že nikdo:
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo
pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení
za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

Příloha č. 2
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo
nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena
nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) není v likvidaci,
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele,
i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle §
54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného
zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento
předpoklad na tyto osoby,
j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu

V ....................................... dne....................................

Titul, jméno, příjmení, funkce odpovědného zástupce dodavatele, pokud jde o osobu
odlišnou od statutárního orgánu či člena statutárního orgánu
Vlastnoruční podpis

