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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Město Velká Bíteš, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 00295647, jako zadavatel,
Vás vyzývá k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku na služby malého rozsahu.
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
1) Název zakázky
„Dlouhodobý úvěr na 20 mil. Kč“
2) Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je poskytnutí dlouhodobého úvěru ve
výši 20 milionů Kč (v délce 10 let) pro financování výkupu pozemků v lokalitě Babinec a přilehlých lokalitách
pro plánovanou výstavbu rodinných domů a zřízení inženýrských sítí. Příjemcem úvěru bude Město Velká
Bíteš.
Předpoklad uzavření smlouvy o úvěru je 01.08.2014.
Splacení úvěru bude v měsíčních splátkách s možností i mimořádných splátek bez sankčních poplatků.
V případě mimořádných splátek bude celková doba splácení zachována a výše splátek bude přepočítána a
snížena.
Způsob zajištění bude budoucími rozpočtovými příjmy města Velká Bíteš.
Předpoklad čerpání úvěru pro stanovení nabídkové ceny:
- ke dni 01.08.2014 – 17 mil. Kč
- ke dni 31.12.2014 – 3 mil. Kč
Předpoklad čerpání úvěru je nezávazný, stanovený pouze pro účel vytvoření jednotné nabídkové ceny.
Splatnost 1.splátky - ke dni 01.01.2015, splatnost poslední splátky - ke dni 31.12.2024.
3) Doba a místo plnění veřejné zakázky
Doba trvání úvěru – 10 let, ode dne podpisu do 31.12.2024. Místem plnění je Velká Bíteš.
4) Předpokládaná hodnota
Předpokládaná hodnota zakázky činí 1,9 mil. Kč
5) Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením
veškerých úroků, poplatků a nákladů za kompletní poskytnutí služby. Přílohou této výzvy jsou účetní
podklady, na základě kterých bude zpracována cenová nabídka. Podmínky pro zpracování nabídkové ceny
jsou dány výše uvedeným průběhem čerpání a splácení úvěru.
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Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny :
- Celková cena za služby v Kč
- Navržená (pohyblivá) úroková sazba v % vztažená k 1M PRIBORU, tj. 1M PRIBOR + …%, PRIBOR
uvažovat ke dni 02.06.2014, metoda úročení – skutečný počet dní/360,
- Poplatky za uzavření úvěru, za vedení účtu, za mimořádné splátky a jiné poplatky a náklady
Variantní řešení se nepřipouští. Úroková marže banky a všechny poplatky jsou konstantní po celou dobu
trvání úvěru.
6) Místo pro podání nabídky, doba v níž lze nabídky podat a místo a termín otevírání obálek
Lhůta pro podání nabídky: Nabídka musí být doručena zadavateli od obdržení této výzvy do 23. června
2014 do 09.00 hodin. Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je považováno převzetí nabídky
podatelnou zadavatele.
Místo pro podání nabídky: Nabídku uchazeč doručí osobně nebo poštovní přepravou na adresu : Město
Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 23. června 2014 od 09.00 hodin v zasedací místnosti
městského úřadu ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš za přítomnosti uchazečů.
7) Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno podle nejnižší nabídkové ceny v Kč. Nabídky budou seřazeny podle
výše nabídkové ceny.
8) Kontaktní osoba zadavatele
Kontaktní osobou zadavatele ve věcech veřejné zakázky je Ing. arch. Petr Ondráček,  566 789 132, mobil
725 326 657, e-mail: petr.ondracek@vbites.cz a Bc. Věra Pokorná,  566 789 160, vera.pokorna@vbites.cz
9) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
Nabídka bude obsahovat:
•
Krycí list nabídky – vyplněný předložený vzor (originál)
•
Čestné prohlášení – podepsaný vzor (originál)
•
Doklad o právní existenci uchazeče – výpis z obchodního rejstříku (postačí prostá kopie)
•
Oprávnění k výkonu činností, které jsou předmětem zakázky – např. bankovní licence (postačí prostá
kopie)
•
Pověření osoby oprávněného jednat za uchazeče (originál nebo ověřená kopie)
•
Cenová nabídka – vlastní zpracování cenové nabídky s uvedením všech požadovaných údajů a dalších
údajů dle uvážení uchazeče na základě finančních podkladů poskytnutých zadavatelem
•
Návrh smlouvy o úvěru včetně podmínek. Smlouva nesmí obsahovat ustanovení o převodu platebního
styku zadavatele na jinou banku.
Nabídka musí být podána v uzavřené obálce zřetelně označené „NEOTEVÍRAT! Veřejná zakázka –
Dlouhodobý úvěr na 20 mil. Kč“. Na obálce bude dále uvedena adresa uchazeče.
10) Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo :
•
Odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem
•
Zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušit nejpozději do uzavření smlouvy
•
Jednat o konečném znění smlouvy s výjimkou ustanovení, která byla předmětem hodnocení nabídky

………………………………….
Ing. Milan Vlček
starosta města Velká Bíteš
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Přílohy
Krycí list nabídky (1list)
Čestné prohlášení (1 list)
Leasing 2013
Přehled o úvěrech
Rozvaha 2x
Výsledovka 2x
Účetní uzávěrka 2x
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2x
Rozpočtový výhled r. 2015 a 2016
Úvěry 04/2014
Úvěry 2013
Závěrečný účet 2013
Zpráva o přezkumu hospodaření 2013
Kompletní zadávací dokumentace je v elektronické podobě zveřejněna na internetových stránkách města
Velká Bíteš pod níže uvedeným odkazem.
http://www.vbites.cz/cs/mestsky-urad-a-samosprava/aktualni-verejne-zakazky

