Zadavatel:
Obec Brod nad Dyjí
Brod nad Dyjí 45
691 81 Březí
IČ: 00283045
V Brodě nad Dyjí 23.1.2013
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: „ Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí –
bankovní úvěr“
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
Část A – Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Obec Brod nad Dyjí, se sídlem Brod nad Dyjí 45, 691 81 Březí, IČ: 00283045, zastoupená
Ing. Pavlou Norkovou (dále jen „Zadavatel“) Vás vyzývá k podání závazné nabídky na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na služby: „Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí – bankovní
úvěr“ (dále jen „zakázka“) včetně předložení návrhu úvěrové smlouvy.
Vzhledem k tomu, že předpokládaná cena plnění veřejné zakázky je do 1 mil. Kč bez DPH,
jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tato zakázka je zadávaná mimo režim zákona č.
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu obce Brod nad Dyjí.

1. Identifikační údaje o zadavateli
Název:

Obec Brod nad Dyjí

Sídlo:

Brod nad Dyjí 45, 691 81

IČ:

00283045

Zastoupený:

Ing. Pavlou Norkovou

2. Informace o druhu a předmětu Veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky:

služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

max. do1 000 000 Kč bez DPH

Předmět veřejné zakázky:

3.

Předmětem zakázky je poskytnutí úvěru v částce
7.500.000,-Kč na financování projektu Kanalizace a
ČOV Brod nad Dyjí. Tento projekt bude
spolufinancován prostřednictvím Státního fondu
životního prostředí.

Lhůta a místo pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek a dokladů k prokázání splnění kvalifikace končí dne 15.2.2013. ve
12:00 hod.V této lhůtě je nutné nabídky doručit.
Místo pro podání nabídky: Obec brod nad Dyjí, Brod nad Dyjí 45, 691 81 Březí. Nabídka
bude do místa pro podání nabídky doručena způsobem dle odst. 4 viz níže.

4.

Způsob podávání nabídek
a) Nabídky a doklady k prokázání splnění kvalifikace je možné podávat doporučenou
poštou na doručovací adresu zadavatele Obec brod nad Dyjí, Brod nad Dyjí 45, 691 81
Březí. Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace je nutné podat tak, aby byly
do konce stanovené lhůty pro podání nabídek doručeny.
b) Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace jsou uchazeči povinni podat
písemně v uzavřené obálce označené: „Veřejná zakázka: „Kanalizace a ČOV Brod nad
Dyjí – bankovní úvěr““ a „Neotevírat“. Na obálce musí být uveden název a adresa
uchazeče. Uzavřením obálky se pro účely této výzvy rozumí opatření obálky na
uzavření podpisem a razítkem uchazeče.

5.

Požadavek na prokázání kvalifikace
a) Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
dodavatele podle § 53, odst. 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách čestným prohlášením (originál nebo úředně
ověřená kopie).
b) Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů
dodavatele dle § 54 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán a předložením dokladu o oprávnění
k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího živnostenské oprávnění (prosté
kopie).
c) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis
z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

6. Údaje o hodnotících kritériích
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
Část B - Zadávací dokumentace
Doba a místo plnění Veřejné zakázky

7.

Závazný termín plnění:

Čerpání úvěru 09/2013- 09/2014
Splacení úvěru od 10/2015 do 09 / 2023

Místo plnění veřejné zakázky:

Brod nad Dyjí, okres Břeclav, kraj Jihomoravský

8. Předmět zakázky
Předmětem zakázky je poskytnutí úvěru v částce 7500.000,-Kč na financování projektu
Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí). Tento projekt bude
podpořen z Operačního programu Životní prostředí
včetně spolufinancování ze SFŽP a státního rozpočtu
ČR.
Předmětem úvěru bude úhrada investičních výdajů (stavební práce) projektu Kanalizace a
ČOV Brod nad Dyjí.
Smlouva se zhotovitelem je uveřejněna na portálu : www.vhodne-uverejneni.cz
Model předpokládaného čerpání úvěru – použijte pro modelový výpočet nabídkové ceny
Datum čerpání
30. 9. 2013
31.12.2013
31.3.2014
30. 9. 2014

Částka Kč
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00

Skutečné čerpání úvěru bude provedeno v souladu s fakturací zhotovitele stavebních prací
provedenou na základě zjišťovacího protokolu odsouhlaseného zadavatelem.
9. Závazné obchodní a platební podmínky
10.1 Čerpání jistiny
Měna čerpání jistiny: CZK
Úvěr nemusí být zadavatelem vyčerpán v plné výši a nedočerpání úvěru nesmí být
spojeno s žádnou sankcí pro zadavatele (za sankci se nepovažuje poplatek za
rezervaci zdrojů v období čerpání úvěru) ani úhradou ušlých sjednaných úroků

Čerpání jistiny bude umožněno formou bankovního převodu na bankovní účet
zadavatele uvedený ve Smlouvě o poskytnutí dotace z OPŽP.
10.2 Splácení jistiny
Měna splácení jistiny: CZK
Splátky jistiny budou pravidelné, rovnoměrné, vždy měsíčně k ultimu příslušného
měsíce, první splátka bude ke dni 31.10.2014, poslední 30.9.2023
Zadavatel může splácet jistinu jednou či více mimořádnými splátkami kdykoliv
v průběhu doby od zahájení čerpání úvěru až do doby splatnosti jistiny; předčasné
splacení jistiny bude umožněno bez jakýchkoliv sankcí ze strany banky a bez
nároku banky na úhradu ušlých sjednaných úroků zadavatelem
10.3 Úrok a poplatky
Úroková sazba bude stanovena jako pohyblivá vypočtená jako součet základní
úrokové sazby (v %) 1M PRIBOR a pevné úrokové marže banky (v %). Pro
výpočet nabídkové ceny použijte výši sazby PRIBOR ke dni 25.1.2013
Měna úroků, poplatků: úrok a poplatky budou placeny v CZK
Splátky úroků a poplatků budou probíhat měsíčně vždy k ultimu příslušného
měsíce
10.4 Zajištění úvěru
Zadavatel akceptuje pouze tyto požadavky na zajištění úvěru
bez zajištění
10.5 Ostatní závazné podmínky
Zadavatel nepřipouští podmiňování plnění veřejné zakázky založením dalšího
běžného účtu u poskytovatele úvěru vyjma běžného účtu ke splácení pohledávek z
úvěru, stanovením rozsahu směřování peněžních prostředků zadavatele na běžný
účet vedený poskytovatelem úvěru a podobně. Zadavatel nepřipouští vázání
jakýchkoliv dalších služeb k předmětu veřejné zakázky, kterou je poskytnutí
úvěru, ledaže by bylo nezbytné tyto služby z technických důvodů na straně
uchazeče poskytovat a že by tyto služby byly poskytnuty zadavateli zdarma po
celou dobu trvání úvěrového obchodu.

Výše uvedené obchodní a platební podmínky uvede dodavatel do návrhu smlouvy
Návrh smlouvy musí splňovat zadávací podmínky zadavatele a plně respektovat
ustanovení obecně závazných právních předpisů. Návrh smlouvy musí být ze strany
uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo osobou příslušně
zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě
součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením
návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí
takového uchazeče z další účasti na veřejné zakázce.
11.Požadavky na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.
12.Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu zakázky včetně
nákladů souvisejících. Nabídková cena bude stanovena v CZK, přičemž bude stanovena
v následujícím členění:
a) nabídková cena celkem v Kč bez DPH,
b) DPH,
c) nabídková cena celkem v Kč včetně DPH.
a v členění:
 cena za realizaci úvěru ( zpracování, vyhodnocení apod.)
 úrokové náklady
 cena za spravování úvěru
 cena za ostatní služby ( specifikujte)

13.Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Uchazeč předloží nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů takto:
1. Krycí list nabídky dle přiloženého vzoru
2. Čestné prohlášení uchazeče o tom, že plně přijímá podmínky stanovené ve výzvě k podání
nabídek a v zadávací dokumentaci a jejich přílohách a že je vázán touto nabídkou po celou
dobu běhu zadávací lhůty tak jak je stanovena zadávací dokumentací. Dále prohlášení o
tom, že všechny údaje, které uvedl v nabídce jsou pravdivé.
3. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
4. Nabídková cena
5. Návrh smlouvy

14.Způsob hodnocení nabídek
Způsob hodnocení nabídek je uveden v části A, čl. 7.
15.Závěrečná ustanovení a další podmínky
a) Přílohy k zadávací dokumentaci poskytne zadavatel v elektronické podobě uchazeči
do 6 dnů ode dne doručení písemné žádosti uchazeče (postačí její zaslání e-mailem:
podatelna@brodnaddyji.cz) , byla-li žádost doručena nejpozději do 5.2.2013.
b) O dodatečné informace k zadávacím podmínkám lze žádat písemně (postačí zaslání emailem: info@brodnaddyji.cz) nejpozději do 5.2.2013.
c) Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění a doplnění podmínek soutěže.
d) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít
smlouvu s žádným uchazečem.
e) Zadavatel vyloučí z hodnocení ty uchazeče, kteří neprokáží splnění kvalifikace,
nesplní závazné obchodní a platební podmínky nebo nepředloží úplnou nabídku dle
této výzvy.
f) Zadavatel zruší zadávací řízení bez zbytečného odkladu pokud: nebyly ve stanovené
lhůtě podány žádné nabídky, nebo nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky
splňující požadavky zadavatele na předmět plnění zakázky, resp. byli z účasti
v zadávacím řízení vyloučeni všichni uchazeči, nebo byly zjištěny vážné nesrovnalosti
nebo chyby ve výzvě k podání nabídky, nebo odmítl uzavřít smlouvu i uchazeč třetí
v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít
g) Předložené nabídky se uchazečům nevracejí.
h) Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.
i) Uchazeči jsou vázání nabídkou 90 kalendářních dnů ode dne, kdy skončí lhůta pro
podávání nabídek.
j) Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o smlouvě a jejím konečném znění.
Příloha:
Příloha č. 1 - Vzor krycího listu

Ing. Pavla Norková
Starostka obce Brod nad Dyjí

