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pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. í3712006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon")

s názvem:

Splašková kanalizace a ČOV obce Staný Petřín

- banka
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1.1.
a/

Podmínky a informace o projektu
Poptávaný úvěr se vztahuje k projektu stavebních pracís názvem ,,Splašková kanalizace a

ČOV obce Staný Petřín" (dále také ,,projekt") spolufinancovaném ze zdrojů SFŽP,

b) Tato dokumentace uvádí prosté požadavky zadavatele na úvěr tak, aby nabídka uchazeěe
byla porovnatelná s nabídkami dalších oslovených,

c) Podáním nabídky přijímá uchazeč plně

a

bez uýhrad podmínky obsažené v

této

dokumentaci ("Podmínky"), včetně všech příloh a případných dodatků k této dokumentaci.

Údaje uvedené v Podmínkách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky,
Těmito požadavky je uchazeč povinen se řídit přizpracovánínabídky.

d) Zadavatel není povinen přijmout žádnou nabídku,
e) ldentifikačníúdaje zadavatele

.
.
.
.
.
.

Název veřejné zakázky: splašková kanalizace a

Čov obce

staný petřín - banka

Název zadavatele: obec staný petřín
Sídlo: Obec Staný Petřín, Staný Petřín 23,67106 Šafov

lČ/ DlČ: 00293512tczoo293512

osoba oprávněnájednat zazadavatele: lng. Jana kovářová, starostka
Tel./ E-mail: +420 724 325

966 / obec,starypetrin@tiscali.cz

2. PŘEDMĚT PLNĚNí

2.1,

Předmět a popis plnění

aJ Předmětem plněníveřejné zakázky je poskytnutífinančních prostředků ve uýši 15 mil. Kč
vč. DPH na dofinancováníprojektu.

3. DOBA A

MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

3.1. Předpokládaná doba čerpání úvěru, úvěr bude čerpán postupně:
'] . Předpokládané čerpáníúvěru
Ogl2O14 až 11l2O15
. První splátka jistiny:
1t2O16
. pro účelyyýpočtu nabídkovéceny:
PR|BOR 1M ke dni 22,7.2014
. Způsob splácení:
měsíčně
. celková doba splácení
í5let
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4. oBcHoDHí n plnresNí pooutíNxy

4.1,

Zadavatel požaduje, aby uchazeči nížeuvedené obchodní a platební podmínky v plném

rozsahu akceptovali a zahrnuli do svého návrhu smlouvy o poskytnutí úvěru:

a) Uchazeě je povinen podat jediný návrh smlouvy poktývajícícelý předmět plnění veřejné
zakázky, Nedílnou součástí návrhu smlouvy bude harmonogram finančníchplateb a termínů.

b) Při nedodženítermínu splatnosti dílčíchsplátek je poskytovatel úvěru oprávněn požadovat
úroky z prodlení v zákonné výši,

c) Nedodžení termínu poskytnutí úvěru se považuje za podstatné porušenísmlouvy,

které

opravňuje zadavatele od takovéto smlouvy odstoupit.

d) Možnost nedočerpání úvěru bez sankce vůčizadavateli. Zadavatel je oprávněn úvěr
nedočerpat, a to bez jakékoliv sankce a poplatků za rezervaci zdrojů ze strany poskytovatele
úvěru. Poskytovatel úvěru nebude požadovat převedení bankovního styku ani jeho části.

e/ Úvěr bude splácen pravidelnými měsíčnímisplátkami, provedenými dle splátkového
kalendáře, ktený bude součástíúvěrovésmlouvy, obsahujícísplátku úroku a rovnoměrnou
splátku jistiny po celou dobu splácení, splatnými vždy k 25. dni příslušnéhokalendářního
měsíce.

f)

Zadavatel si vyhrazuje, v souvislosti s poskytováním úvěru vyplývalícíz této dokumentace,
podmínku zachováníveškerého platebního styku v rámci své stávající banky.

g) Čerpáníúvěru proběhne v návaznosti na potřebě krytí investičníchpotřeb zadavatele v
průběhu realizace akce.

h) Případnézměny úvěrovésmlouvy

i)
j)

na základě dohody stran budou ze strany poskytovatele

úvěru provedeny bezúplatně.

Uchazeč uvede kompletní cenu, včetně všech nákladů s poskytnutím úvěru souvisejících,
poplatků za platby a veškeré související úkony.

Zadavatel je bez poplatku či sankce oprávněn změnit účet,ze kterého budou probíhat
splátky úvěru.

k/

Úroková sazba úvěru: pohyblivá sazba složená 1 M PR|BOR + pevná odchylka banky v

%

p.a.. Metoda úročeníbude založena na 360denní ročníbázi.

,. l) Možnost mimořádné splátky bude bez sankčních poplatků či nákladů souvisejících
s předčasným splacením úvěru, v termínu vždy ke dni řádné splátky, na konci každého
kalendářního roku.
m) celková doba splácení bude 15let. Nebude uložena sankce, pokud bude splaceno v rámci
m

imořádných splátek dříve,

n) Zadavalel požaduje možnost sjednání nauýšení úvěru v průběhu čerpání, a to za

mm&§§ffi§ffiffi
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podmínek, jaké jsou uvedeny zde, vyjma celkové doby splácení.

Návrh smlouvy nesmí vylouěit či žádným způsobem omezovat oprávnění ěi požadavky

zadavatele, uvedené v této dokumentaci. Ustanovení, která omezují zadavatele, zhoršují jeho
postavení nebo mu ukládají závazky či povinnosti nad rámec této dokumentace nebo závazných
ustanovení právních předpisů, nejsou přípustná.

4.3,

Uchazeč musí v návrhu smlouvy zohlednit veškeréobchodní podmínky uvedené v této

dokumentaci.

4,4,

Uchazeč je povinen na žádost zadavatele či příslušnéhokontrolního orgánu poskytnout jako

osoba povinná součinnost při výkonu finančníkontroly (viz. odst. 2 písm. e) zákona ě. 32012001
Sb., o finančníkontrole).

4,5.

Uchazeč připouští možnost přechodu na jiný typ úrokovésazby v průběhu splatnosti úvěru

na základě písemné nebo jiné žádosti zadavatele, a to však na základě dohody obou smluvních
stran formou písemného dodatku.

4.6.
4.7.

Zadavate| nepřipouští zajištění úvěru majetkem zadavatele.

Zadavatel je oprávněn vypovědět smlouvu o úvěru kdykoliv

v

průběhu trvání smluvního

vztahu. Výpovědní lhůta je dvouměsíčníazačínáběžet od prvního dne měsíce následujícího po

měsíci, ve kterém byla výpověd'doručena druhé smluvní straně. Zadavatelje povinen uhradit

veškerézávazky vůčiposkytovateli, předčasné ukoněení smluvního vztahu však nebude ze
strany poskytovatele úvěru nijak sankcionováno či mimořádně zpoplatněno.

4,8.

Způsob čerpání úvěru:

a) Zadavatel předpokládá, že bude čerpat úvěr kdykoliv v období od 0912014 až 11l2a15.
b) na základě písemné žádosti zadavatele o čerpáníúvěru s uvedením požadovanéčástky a
data, přičemžtato žádost bude doručena poskytovateli úvěru ve lhůtě alespoň 14
pracovních dnů před termínem čerpání, Předpokládané obdobíuýstavby předmětu projektu
je od 912014 do 9/20í 5.

c/ Skutečná doba čerpáníúvěru je závislá

4,9,
,,

na skutečném zahájení a ukoněení vlastní stavby.

Přesný den čerpání úvěru nelze spolehlivě během doby čerpání úvěru určit.
Podmínky pro změny termínu plnění:

a) Pokud z jakéhokoliv důvodu na straně zadavatele nebude možnétermín předpokládaného
zahájení čerpáníúvěru dodžet, je zadavatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný
termín zahájení čerpání úvěru.

b/ Nedílnou součástí smlouvy

bude Splátkouý kalendář (harmonogram)

5. požADAvKy NA způsoB zpRAcovÁttí NaeíoxovÉcENy

5.1.

Na základě vymezení předmětu veřejné zakázky, obsaženéhov této dokumentaci, stanoví
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uchazeč nabídkovou cenu v Kč, a to jako:
a,) výši úrokovésazby a
b,) uvedenícelkové ceny za poskytnutíúvěru.

5.2.

Nabídková cena uchazeče bude stanovena jako celková maximálně přípustná cena v

českých korunách (Kč), tj. se započtenímveškených dalších nákladů, poplatků, provizí,
úroků,rizik, zisku a finaněních vlivů (např. inflace) související s poskytnutím, ěerpáním a

splácením úvěru, a to po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými

5.3.

v této dokumentaci po celou dobu trvání smluvního vztahu.

Nabídková cena bude obsahovat předpokládaný uývoj cen
případná rizika, vývoj úrokouých sazeb

5,4.
5.5.
a)

a rovněž obsahuje i

až do konce její platnosti,
předpokládaný u.ývoj kuzů

českékoruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
Pro úče|ystanoveníúrokovýchnákladů úvěru použijíuchazečiúrokovou sazbu 1M PRIBOR
ke dni 22.7.2014
Nabídková cena můžebýt překročena ěizměněna v následujících případech:
změny termínůsplátek nebo čerpání úvěru na základě dohody obou smluvních stran formou
písemného dodatku k příslušnésmlouvě;

b) v případě přechodu na jiný typ úrokovésazby v závislosti na požadavcích zadavatele na
základě dohody obou smluvních stran formou písemného dodatku k příslušnésmlouvě;

c)

zmén rnýše pohyblivé úrokové sazby v důsledku změny vychozí hodnoty užitépro účely
kalkulace nabídkovéceny

d) z důvodu příslušných legislativních změn,

6. PoDANl NABIDKYA HoDNocENl
6,1

Nabídka bude podána písemně v uzavřené obálce do 4.8. 2O14 15:00 na adresu zadavatele,
tj. Obec Staný Petřín, Staný Petřín

6.2.

23,67106 Šafov.

Nabídky budou hodnoceny pouze dle celkové ceny za poskytnutí úvěru dle článku 5.í b),
přiěemž za nejvhodnější nabídku bude považována nabídka s nejnižšínabídkovou cenou.

z. zÁvĚnpčruÁ usrnruoveHí

7.1.
7.2.
7.3.

Zadavatelnení povinen vybrat žádnounabídku ani uzavřít smlouvu.

V případě, že bude podána pouze jedna nabídka, můžezadavatel vybrat jako nejvhodnějšíji
O výsledku řízenízadavatel písemně uvědomí všechny uchazeče.

V Starém Petříně, dne 22.7.2014
CIBEc sTARÝ perŘíru
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lng, Jana Kovářová, starostka

671 08 Šaíov,okres Znojmo
.:-mail

tčo:oozggstz

obec,starypetrin @tiscali.cz
Iel,/Fax: 515 297 824
:

Mgr. Martin Kučný
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