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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ 

KVALIFIKACE 

 

k veřejné zakázce na služby zadávané jako zakázka malého rozsahu ve smyslu ustanovení 

§ 12 odst. 3 Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) 

 

„Pilníkov - ČOV a kanalizace, bankovní úvěr“ 
 
Zadavatel tímto zadává zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 ZVZ 

postupem mimo režim ZVZ v souladu s ustanovení § 18 odst. 5 ZVZ. Jakýkoliv postup či úkon 

zadavatele učiněný v tomto řízení není postupem či úkonem podle ZVZ, byť by takový úkon či 

postup formálně připomínal. 

 

Údaje o zadavateli a jeho zástupci 

 

Zadavatel : Město Pilníkov  

Sídlo zadavatele : Náměstí 36, 542 42 Pilníkov 

IČ : 00278190 

zastoupený : Jiřím Hakenem, starostou obce 

Mail : starosta@pilnikov.cz 

 

 

Zástupce zadavatele : Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. 

Sídlo zástupce : nám. Československé armády 37 

IČ : 27504514 

Zastoupený : prokuristou, Ing. Janem Hurdálkem 

Kontaktní osoba : Ing. Lidmila Rutter 

Tel. : 725 822 480 

Mail : lidmila.rutter@erv.cz 
 
 

2) Předmět a druh plnění veřejné zakázky 
 

Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona c. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tato veřejná zakázka je zadávána mimo rámec zákona v 
souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona podle zásad § 6 zákona. Jedná se o veřejnou zakázku 
malého rozsahu na služby. Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí municipálního úvěru ve 
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výši 15.000.000,- Kč (CZK) za účelem realizace projektu „Pilníkov – ČOV a kanalizace“ 

spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí. 

 
3) Lhůta a místo pro podání nabídek  
 
Lhůta pro podání nabídek: pátek 7. 7. 2014 čas: 13:00 hodin Místo pro podání nabídek: 
nabídky se přijímají v sídle zástupce zadavatele. Nabídku je možno podávat osobně v pracovní 
dny v pracovní době od 09:00 hodin do 15:00 hodin nebo poštou. 
 

4) Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je do 1 950 000,- Kč bez DPH. 
a) Čerpání úvěru: 

 Termín zahájení čerpání úvěru: 01. 08. 2014 

 Způsob čerpání: 
o průběžné na základě faktur od dodavatele; 
o pro účely výpočtu nabídkové ceny stanoví zadavatel čerpání v tyto konkrétní dny 

a v těchto částkách: 

datum čerpání čerpaná částka 

1.8.2014 1 500 000 Kč 

1.9.2014 1 500 000 Kč 

1.10.2014 1 500 000 Kč 

1.11.2014 1 500 000 Kč 

1.12.2014 1 500 000 Kč 

1.4.2015 1 500 000 Kč 

1.5.2015 1 500 000 Kč 

1.6.2015 1 500 000 Kč 

1.7.2015 1 500 000 Kč 

1.8.2015 1 500 000 Kč 

 

 Termín ukončení čerpání úvěru: 30. 9. 2015 
b) Zahájení splácení úroku: následně po prvním čerpání úvěru 

 Splátky úroku: měsíčné k poslednímu dni v kalendářním měsíci 

 Zahájení splácení jistiny: říjen 2015 

 Splátky jistiny: měsíčné k poslednímu dni v kalendářním měsíci 

 Termín splatnosti úvěru do: 31. 12. 2026  

 Úroková sazba: pohyblivá sazba složená 1M PRIBOR + pevná odchylka banky; (pro účely 
výpočtu nabídkové ceny 1M PRIBOR ke dni: 30. 05. 2014). 

 Úročící schéma: 365/360 

 Typ splátek: lineární (rovnoměrné) splácení jistiny 
c) Další podmínky: 

 Zajištění úvěru majetkem zadavatele není možné. 

 Zadavatel si vyhrazuje bezplatnou možnost předčasného splacení úvěru. 
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 poplatky za rezervaci zdrojů, za nedočerpání úvěru ani za vyhotovení dodatku ke 
smlouvě nejsou možné. 

 Nabídkovou cenu lze překročit v případě: 
o Odchylek od předpokládaného termínu 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 hodnoty 

(1M PRIBOR) užité pro účely kalkulace nabídkové ceny; 
 

5) Požadavky za zpracování nabídky 
 

Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné formě a v českém jazyce. Nabídka 
uchazeče musí být podána písemné v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky:  

„SOUTEŽ - Pilníkov - ČOV a kanalizace bankovní úvěr - NEOTVÍRAT“, 
na které musí být uvedena adresa uchazeče, na niž je možné nabídku zaslat zpět, pokud bude 
odevzdána po lhůtě pro podání nabídky. Nabídka bude předložena nejpozději v termínu 
uvedeném v bodě 3), v nerozebíratelném stavu. 
 
Kvalifikační předpoklady: 
Základní kvalifikační předpoklady: 
Uchazeč musí splňovat základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst.1 ZVZ, které prokáže 
čestným prohlášením 
Profesní kvalifikační předpoklady. 
Uchazeč prokáže profesní kvalifikační předpoklady doložením: 

a) Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné 
evidence, pokud je v něm zapsán 

b) Doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 
oprávnění 

 
Povinné členění nabídky: 

 Vyplněný formulář „Krycí list nabídky“ (Příloha č. 1) obsahující identifikační údaje 
uchazeče, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče. 

 Indikativní nabídka se základními parametry úvěrové smlouvy, které budou závazné 
obsaženy v následné úvěrové smlouvě včetně souvisejících smluvních pokut a sankčních 
poplatku. 

 Platné obchodní podmínky. 

 Kontaktní údaje uchazeče. 

 Rekapitulace celkové nabídkové ceny: 
o Náklady úrokové (s uvedením konstrukce sazby 1M PRIBOR + pevná odchylka 

banky v %), 
o Náklady neúrokové (veškeré poplatky uchazeče související s přijetím úvěru), 
o Nabídková cena celkem uvedená v českých korunách. 

 
6) Hodnotící kritérium: 
 
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. 
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7) Další podmínky 
 
Tato výzva k podání nabídky tvoří rovněž i zadávací dokumentaci pro zadání zakázky malého 
rozsahu. 
Bližší údaje týkající se dalších zdrojů na financování akce jsou uvedeny v Přílohách č. 2,3 a 9. 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 
Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. 
Zadavatel si vyhrazuje právo v konečném znění úvěrové smlouvy upravit podmínky pro čerpání 
úvěru, a to dle detailních konečných jednání s vítězným uchazečem. V rámci těchto úprav musí 
být marže vítězného uchazeče neměnná dle nabídky. 
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výběrové řízení zrušit. 
Zadavatel nebude uchazečům podané nabídky vracet. 
Nabídka uchazeče musí být potvrzena oprávněným zástupcem uchazeče. 
 
 

 
V Jaroměři dne 20.6. 2014 
 
 
Za zástupce zadavatele: 
 
 
 
 
 
……………………………….. 
 
 
 
 
Přílohy Zadávací dokumentace – obsaženy na CD: 
 
Příloha č. 1 – krycí list nabídky 
Příloha č. 2 – rozhodnutí o poskytnutí podpory 
Příloha č. 3 - registrační list 
Příloha č. 4 - Rozpočet 2014 
Příloha č. 5 - Rozpočtový výhled 
Příloha č. 6 - výkazy za rok 2013  
Příloha č. 7 - výkazy za 1.Q 2014  
Příloha č. 8 – audit finančního hospodaření  
Příloha č. 9 – orientační informace o projektu a jeho financování  
Příloha č. 10 – prohlášení o stávajících finančních závazcích obce  


