OBEC VŠESTARY
Výzva k podání nabídky
Název veřejné zakázky:

ČOV a kanalizace Všestary a místní části – bankovní úvěr
Preambule:
Tuto veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 29, písm. m) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek (dále také „ZZVZ“) není zadavatel povinen zadat v zadávacím řízení.

1) Identifikační údaje zadavatele a kontaktní údaje
Zadavatel:

Obec Všestary
Všestary 35
503 12 Všestary
IČ: 00269760
zastoupený: Ing. Michalem Dernerem – starostou obce
email: urad@vsestary-obec.cz
tel. 495 458 028

2) Předmět veřejné zakázky
Poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 65 000 000 Kč na financování projektu „Kanalizace a
ČOV Všestary a místní části“

3) Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 10.7.2017 do 15:00 hodin. Nabídku může zájemce doručit po
celou dobu lhůty pro podání nabídky na adresu sídla zadavatele poštou, případně předat na podatelnu
Obecního úřadu ve Všestarech v jeho úředních hodinách:
Pondělí
7:00 – 12:00 a 13:00 – 15:30
Úterý
7:00 – 12:00 a 13:00 – 15:30
Středa
7:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
Čtvrtek
7:00 – 12:00 a 13:00 – 15:30
V poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 15:00 hodin.

4) Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky
a) čerpání úvěru:
•
•

Termín zahájení čerpání úvěru 31.1.2018
Způsob čerpání
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o Průběžné na základě faktur od dodavatelů. Na žádost Klienta umožní Banka čerpat
Úvěrovou částku rovněž na zvláštní účet, zejména vyžadují-li to podmínky stanovené
právními předpisy nebo podmínky dotace.
o Pouze pro účely výpočtu nabídkové ceny stanoví zadavatel čerpání v tyto konkrétní dny a
v těchto částkách (Skutečné objemy a data čerpání se mohou lišit)
datum čerpání čerpaná částka
31.1.2018
10 500 000 Kč
31.4.2018
10 500 000 Kč
31.7.2018
10 500 000 Kč
31.10.2018
10 500 000 Kč
31.1.2019
5 750 000 Kč
31.4.2019
5 750 000 Kč
31.7.2019
5 750 000 Kč
31.10.2019
Celkem
•

5 750 000 Kč
65 000 000 Kč

Termín ukončení čerpání úvěru 31.10.2019

b) splácení úvěru:
•
•
•
•
•
•
•

Zahájení splácení úroků: následně po prvním čerpání úvěru
Splátky úroku k poslednímu dni v kalendářním měsíci
Zahájení splácení jistiny leden 2020
Splátky jistiny: měsíčně k poslednímu dni v kalendářním měsíci
Termín splatnosti úvěru do : 31.12.2031 (tj. splácení 2020-2031 = 12let)
Výše splátky jistiny: rovnoměrná ve výši 451.500 Kč/měsíc, poslední splátka jistiny bude ve výši
435.500 Kč
Úroková sazba:
o Var. A): pohyblivá sazba složená 6M PRIBOR + pevná odchylka banky (pro účely výpočtu
nabídkové ceny 6M PRIBOR ke dni 15.6.2017).
o Varianta B): fixní úroková sazba po celou dobu splácení

c) další podmínky:
•
•
•
•

•

Zajištění úvěru: bez zajištění
Zadavatel si vyhrazuje bezplatnou možnost předčasného splacení úvěru, či složení mimořádné
splátky
Poplatek za rezervaci zdrojů, vyhotovení dodatku k úvěrové smlouvě, vedení úvěrového účtu ani
poplatek za nedočerpání úvěru, nebo jeho nečerpání v případě nepřidělení dotace není možný.
Nabídkovou cenu lze překročit v případě:
o odchylek od předpokládaných termínů čerpání a splácení úvěru uvedených v časovém
harmonogramu čerpání a splácení pro účely výpočtu nabídkové ceny
o změn ve zdanění služeb banky daní z přidané hodnoty
o změn výše pohyblivé úrokové sazby v důsledku změny výchozí (6M PRIBOR) užité pro účely
kalkulace u varianty A).
poskytnutí úvěru nesmí být vázáno na převedení platebního styku zadavatele nebo jeho části ani
být podmíněno poskytnutím žádného jiného produktu

5) Požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné formě v českém jazyce. Nabídka bude podána
v uzavřené obálce s označením „SOUTĚŽ - ČOV a kanalizace Všestary a místní části – bankovní úvěr –
NEOTVÍRAT“ a uvedením adresy uchazeče.
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Kvalifikační předpoklady:
Uchazeč prokáže profesní kvalifikační předpoklady předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán
b) dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky (bankovní
licence)
Členění nabídky
• vyplněný formulář „Krycí list nabídky“ pro variantu A) resp. pro variantu B) (Příloha č. 1) opatřený
razítkem a podpisem oprávněné osoby uchazeče
• doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
• návrhy úvěrových smluv dle jednotlivých variant nabídky A) a B) dle bodu 4. b) této výzvy
podepsané oprávněnou osobou uchazeče. Návrhy smluv budou v souladu s požadavky stanovenými
v bodě 4. této výzvy

6) Hodnotící kritérium
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. V celkové
rekapitulaci nabídkové ceny uvedené ve formuláři „Krycího listu nabídky“, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy,
bude uvedeno rozdělení ceny pro jednotlivé varianty na :
• Náklady úrokové
• Náklady neúrokové
• Nabídková cena celkem uvedená v českých korunách.
V případě nepřijatelné podmínky bude nabídka z hodnocení vyřazena.
Hodnocení nabídek bude probíhat podle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny samostatně pro
variantu A) a samostatně pro variantu B). Po provedeném hodnocení nabídek v jednotlivých variantách a po
porovnání jejich parametrů si zadavatel vyhrazuje právo na výběr nejvýhodnější nabídky v jím zvolené
variantě.

7) Další podmínky
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, výběrové řízení zrušit, nebo neuzavřít smlouvu s
žádným uchazečem.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o úpravách konečného znění úvěrové smlouvy zejména s ohledem na
čerpání úvěru. V rámci těchto úprav musí být marže vítězného uchazeče neměnná dle nabídky.
Výběrové řízení na zhotovitele stavby i na TDI + BOZP dosud nebylo ukončeno.
Ve Všestarech dne 20.6.2017

Digitálně podepsal Ing. Michal

Ing. Michal Derner Derner
Datum: 2017.06.20 10:08:05 +02'00'
………………………………………….
Ing. Michal Derner – starosta

Přílohy výzvy: (dostupné ke stažení na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-vsestary )
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – finanční výkazy za roky 2014,2015, 2016 (Výkaz pro plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisku a
ztráty, Příloha k účetní uzávěrce) v *.pdf a *.xml formátu
Příloha č. 3 – schválený rozpočet na rok 2017
Příloha č. 4 - aktuální výkaz plnění rozpočtu a rozvaha k 31.5.2017
Příloha č. 5 – rozpočtový výhled na 2017-2019
Příloha č. 6 – doklad o registraci projektu v OPŽP
Příloha č. 7 – Audit obce za rok 2016
Příloha č. 8 – Očekávané náklady projektu a jeho financování
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