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1) Základní informace o veřejné zakázce 
 
Veřejná zakázka je zadána v souladu s ustanovením § 6 a § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) a se Směrnicí Rady města Chrastava č.1/2013 o 
zadávání veřejných zakázek Městem Chrastava, formou zadávacího řízení pro veřejné zakázky malého 
rozsahu a jedna se o veřejnou zakázku na služby. 
 
 Podkladem pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku je tato zadávací dokumentace včetně všech 

uvedených zadávacích podmínek a příloh. 
 
2) Vymezení předmětu veřejné zakázky 
 
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb - poskytnutí úvěru na financování investičních akcí v roce 
2015 ve výši 16.000.000,- Kč (slovy: šestnáctmilionůkorun českých) s rovnoměrnými splátkami do roku 
2023.  
Základní obchodní podmínky – specifikace požadovaného úvěru:  

- Výše úvěru 16.000.000,- Kč  
- Výše úrokové sazby fixovaná po celou dobu splatnosti úvěru. 
- Splátky jistiny pravidelné měsíční, k ultimu měsíce, první splátka 31.01.2016  
- Splácení úvěru maximálně do 31.12.2023  
- Splátky úroků měsíčně k ultimu měsíce počínaje měsícem, v němž došlo k prvnímu čerpání úvěru  
- Předpokládané zahájení čerpání úvěru 1.5.2015  
- Ukončení čerpání úvěru nejpozději 31.12.2015  
- Způsob zajištění úvěru – bez zajištění  
- V rámci stávajících úvěrových závazků zadavatel nepřipouští podmínění plnění veřejné zakázky 

vedením platebního styku, ani jiných bankovních služeb. 
- Způsob úročení – skutečný počet dnů na rok o 360 dnech (ACT/360)  
- Rezervace finančních prostředků z nečerpaného úvěru – zadavatel požaduje bez rezervačního 

poplatku  
- Případné nečerpání nebo nedočerpání úvěru – bez sankce  
- Možnost splacení úvěru nebo jeho části před uplynutím plánovaného termínu splátek - bez sankce  

 
3) Doba a místo plnění veřejné zakázky 
 
Předpokládaný termín pro zahájení čerpání úvěru 1.5.2015.  
Předpokládaný termín pro ukončení čerpání úvěru 31.12.2015. 
 
Místem plnění je sídlo zadavatele - Město Chrastava, náměstí 1. máje 1  
 
4) Požadavky na prokázání kvalifikace 
 
Uchazeč je povinen prokázat splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele. 
Požadavky na prokázání kvalifikace prokáže uchazeč vyplněním čestného prohlášení prokazující splnění 
kvalifikačních předpokladů – příloha č.1 k zadávací dokumentaci. 
 
5) Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny – cenová nabídka 
 
Nabídková cena a veškeré další cenové údaje budou uvedeny v Kč. Výchozí předpoklady pro stanovení 
nabídkové ceny jsou dány čerpáním a splácením úvěru. Modelová situace slouží výhradně pro účely 
stanovení nabídkové ceny, skutečnost může být odlišná.  
 
 
Požadavky na členění nabídkové ceny úvěru, která musí obsahovat:  
 
a) Úrokové náklady úvěru v procentech a Kč. Smluvní úroková sazba fixovaná na celou dobu splatnosti 
úvěru. Peněžní vyjádření celkových úrokových nákladů v českých korunách po celou dobu trvání obchodu.  

b) Neúrokové náklady vyplývající z poskytnutí úvěru na financování investičních akcí  
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Uchazeč stanoví celkové neúrokové náklady za poskytnutí úvěru pro celou dobu splatnosti úvěru. V nabídce 
bude uveden úplný výčet a výše souvisejících neúrokových nákladů. Do celkové nabídkové ceny se 
nezapočítává splátka úvěru (jistiny). 

c) Nabídková cena úvěru celkem  
 
Nabídková cena za plnění veřejné zakázky je vyčíslena jako souhrn úroků a všech dalších poplatků, provizí, 
odměn a ostatních nákladů po celou dobu trvání úvěrové smlouvy – výpočet v závislosti na předložené 
modelové situaci.  
Nabídková cena bude doložena přehlednou kalkulací a výpočtem, ze kterého budou patrné všechny 
náklady, splátky jistiny, splátky úroků apod.  
Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky (viz příloha č. 1 zadávací dokumentace). Nabídková 
cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací.  
Pro potřeby stanovení nabídkové ceny a ostatních podmínek bude modelově uvažováno, že k uvedenému 
datu budou z poskytnutého úvěru vyčerpány:  
31.07.2015 4.000.000,- Kč  
31.08.2015 4.000.000,- Kč  
30.09.2015 4.000.000,- Kč   
31.10.2015 4.000.000,- Kč  
  
Tato modelová situace slouží pro rovné stanovení nabídkové ceny.  
 
První splátka jistiny je stanovena na 31.01.2016. Doba splatnosti úvěru nejpozději do 31.12.2023. 
 
6) Obchodně smluvní podmínky  
 
Součástí nabídky bude návrh úvěrové smlouvy, který musí akceptovat veškeré požadavky stanovené 
zadavatelem v zadávací dokumentaci, a to jak požadavky věcné, tak požadavky právní a smluvní. Návrh 
smlouvy musí dále obsahovat podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění dodávky požadované služby ve 
své nabídce.  
Návrh smlouvy musí být orazítkovaný (pokud uchazeč používá razítko) a podepsaný uchazečem či 
statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost či osobou zmocněnou k 
takovému úkonu; kopie plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky. 
 
7) Požadavek na formální zpracování nabídky 
 
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem 
uchazeče, Nabídka bude předložena v 1 originálním výtisku a bude vytištěna nesmazatelnou formou. 
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Jednotlivé strany 
nabídky budou očíslovány vzestupně od čísla 1 a zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci sešitím celé 
nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Sešití bude opatřeno přelepkou s 
razítkem nebo provedeno provázkem s pečetí.  
 
Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přelepkami a razítky uchazeče a 
zřetelně označených „Veřejná zakázka: Poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování investičních 
akcí v roce 2015. Na obálce bude dále uvedena adresa, na níž je možné nabídku případně vrátit. 
 
Nabídka bude seřazena do těchto oddílů : 
 Krycí list nabídky  

Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační 
údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalšímu jednání), nejvýše přípustná 
nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace [viz. bod 5], datum zpracování nabídky a 
podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.  
Uchazeč použije Vzoru formuláře – příloha č. 2 k zadávací dokumentaci. 

 Prokázání  kvalifikace  
Dle zadávací dokumentace [viz. bod 4] 

 Základní podmínky pro poskytnutí úvěru – s uvedením údajů dle čl. 2 této zadávací dokumentace - 
základní obchodní podmínky – specifikace požadovaného úvěru. 

 Návrh úvěrové smlouvy podepsaný oprávněnou osobou, který bude zpracován v souladu s touto 
zadávací dokumentací, včetně všech podmínek z ní vyplývajících 

 Případné další přílohy a doplnění nabídky 
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8) Způsob a kritéria hodnocení nabídek 
 
Hodnocení nabídek bude provedeno podle nejnižší nabídkové ceny – celkových nejnižších finančních 
nákladů na pořízení úvěru:  
Celková nabídková cena .................... ............................ 100 % 
 
9) Zadávací lhůta 
 
Zadávací lhůta po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou na veřejnou zakázku končí datem 31.8.2015 
 
10) Lhůta a místo pro podání nabídek   
 
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni vyvěšení na webové stránce zadavatele, 
sekce veřejné zakázky. 
 
Nabídky musí být doručeny zadavateli do 8.4.2015 do 10:00 hodin. Za okamžik převzetí nabídky 
zadavatelem je považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele. 
 
Místo pro podání nabídek – nabídky mohou uchazeči doručit pouze v písemné formě: 
osobně do budovy městského úřadu na Sekretariát – podatelna, dveře č. 201, do sídla  zadavatele Město 
Chrastava,  nám. 1. máje 1, 464 31 Chrastava, 
nebo 
doporučeně poštovní službou na adresu: Město Chrastava, nám. 1. máje 1, 464 31 Chrastava.  
 
11) Kontaktní osoby 
 
Kontaktní osobou ve věcech formální stránky výběrového řízení je Mgr. Jakub Dvořák ( +420 482 363 
821, dvorak@chrastava.cz), ve věcech plnění předmětu zakázky Martin Sluka ( +420 482 363 817, 
sluka@chrastava.cz) 
 
12) Místo a termín otevírání obálek a hodnocení nabídek 
 
Místem otevírání obálek a hodnocení nabídek je sídlo zadavatele (Město Chrastava), budova městského 
úřadu v Chrastavě, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava. Otevírání a obálek a hodnocení nabídek je 
neveřejné a proběhne dle interního postupu zadavatele. 
 
Otevírání obálek proběhne v měsíci dubnu 2015. Hodnocení nabídek proběhne do konce měsíce dubna  
2015. 
 
13) Informace o výsledku zadávacího řízení  
 
Informace o výsledku (ukončení) zadávacího řízení budou po schválení Radou města Chrastava zveřejněny 
na adrese www.chrastava.cz, sekce Veřejné zakázky. 
 
14)  Další podmínky a práva zadavatele výběrového řízení na veřejnou zakázku 

 
 Zadavatel požaduje dodat v rámci podání nabídky i návrh smlouvy v elektronické podobě na datovém 

nosiči (FDD, CD ROM, DVD ROM) 
 Uchazeč podáním nabídky v určeném termínu deklaruje bezvýhradné přijetí podmínek této soutěže.  
 Uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku, a podává-li samostatnou nabídku, nemůže současně 

být i subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel, který také podává nabídku, prokazuje 
splnění kvalifikace ani i podat společnou nabídku s jiným/i dodavatelem/i. 

 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo : 
 
 Nevracet uchazečům podané nabídky. 
 Neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast ve výběrovém řízení na veřejnou 

zakázku. 
 Ověřit, případně vyjasnit informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce. 
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 Vyloučit uchazeče, jehož nabídka je z hlediska požadavků stanovených zadavatelem neúplná nebo 
nesplňuje po obsahové stránce podmínky uvedené v zadání.  

 Zrušit zadávací řízení.  
 
15) Další části zadávací dokumentace  
 
 Účetní výkazy zadavatele k 31.12.2013, k 30.11.2014  
 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za roky 2014 
 Přehled ručení majetkem města – inventurní soupis zástavních práv a poskytnutých ručení, 

biankosměnky, ručitelská prohlášení, zástavní smlouvy k 31.12. 2014  
 Plán investičních akcí pro rok 2015  
 Přehled čerpání a splátek úvěrů, případně leasingů dle uzavřených smluv k 31.12.2014  

 
16) Přílohy zadávací dokumentace  
 
- Příloha č.1 - Čestné prohlášení prokazující splnění kvalifikačních předpokladů 
- Příloha č.2 - vzor formuláře – titulní list nabídky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


