Zadávací dokumentace
pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách
pod názvem:

Poskytnutí služeb – úvěr na zajištění financování dokončení akce „Strakonice –
intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“

Obsah zadávací dokumentace:
1.
Zadavatel
2.
Vymezení plnění veřejné zakázky
3.
Požadavky na prokázání kvalifikačních kritérií
4.
Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
5.
Další požadavky zadavatele
6.
Kritéria hodnocení nabídek
7.
Obsah a forma nabídky uchazeče
8.
Ostatní podmínky zadání
Zadávací dokumentace je podkladem pro zpracování a podání nabídek uchazečů o nadlimitní
veřejnou zakázku v rámci otevřeného zadávacího řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách (dále jen zákon).
Práva a povinnosti uchazeče a zadavatele a další podmínky neuvedené v této dokumentaci se
řídí výše uvedeným zákonem.

1. Identifikační údaje zadavatele
1.1.
Název:
Sídlo:
Země:
IČ:
DIČ:

Základní údaje
Město Strakonice
Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice
Česká republika
00251810
CZ00251810

1.2.
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele
Ing. Pavel Vondrys, starosta města Strakonice
1.3.
Kontaktní osoba zadavatele:
Ing. Jitka Šochmanová, vedoucí odboru finančního
tel.: +420383700500
e-mail: jitka.sochamanova@mu-st.cz

2. VYMEZENÍ PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Veřejná zakázka je zadávána jako nadlimitní veřejná zakázka.
2.1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí finanční služby podle přílohy č. 1 zákona 137/2006
Sb., kategorie 6, písmena b) – úvěr na zajištění financování dokončení akce „Strakonice –
intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“
2. 2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 16 000 000,- Kč
2.3. Lhůta plnění
Předpokládané zahájení plnění je leden – červen r. 2012
3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH KRITERÍ
3.1. Obecné požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace
Předpokladem posouzení a hodnocení nabídky v otevřeném řízení je prokázání splnění
kvalifikačních předpokladů. Kvalifikaci splní dle smyslu zákona dodavatel, který prokáže
splnění :
o základních kvalifikačních předpokladů - § 53 zákona
o profesních kvalifikačních předpokladů - § 54 zákona
Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace
o použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů se řídí ustanovením § 127
zákona
o použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů se řídí ustanovením § 143 zákona
Pravost a stáří dokladů
o Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace doklady předloženými v originále
nebo úředně ověřené kopii těchto dokladů, není-li v této zadávací dokumentaci
stanoveno jinak.
o Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis
z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
o V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení
prohlášení (resp. čestného prohlášení ) dodavatele, musí toto prohlášení obsahovat
zadavatelem požadované údaje a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče.
o Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce
předložena plná moc v originále nebo úředně ověřené kopii.
Změny v kvalifikaci se řídí ustanovení § 58 zákona.
Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace
V otevřeném řízení je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro
podání nabídek.

3.2. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona splňuje dodavatel:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného
spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčením, legalizace výnosů z trestné činnosti,
podílnictví, příjímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém
trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o
právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedení této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jek ve vztahu k území České republiky, tak
k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních přepisů nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto
podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či žádost o )část zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedení této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jek ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště.
c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu.
d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku
nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující
nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
e) který není v likvidaci.
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele.
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních přepisů, je-li podle § 54

písm.d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních přepisů; pokud
dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením:
o výpisu z evidence Rejstříku trestů – písmena a) a b)
o potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného
prohlášení – písmeno f)
o potvrzení příslušného orgánu či instituce – písmeno h)
o čestného prohlášení – k písm. c), d), e), g), i).
3.3. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona
Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením:
o výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či výpis z jiné obdobné
evidence pokud je v ní zapsán
o dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.
4. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Popis zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí úvěru ve výši do 70 000 000 Kč na zajištění
financování dokončení akce „Strakonice – intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“
Předpokládané čerpání úvěru je od 1.1.2012 do 30. 9. 2012.
Splatnost úvěru je 5 let v pravidelných čtvrtletních splátkách vždy k poslednímu pracovnímu
dni každého 3. měsíce kalendářního čtvrtletí.Splácení bude o jeden rok odloženo.
První splátka bude 31. 3. 2014, poslední splátka – 31.12.2018
Úročení fixní úrokovou sazbou, která se po celou dobu splatnosti úvěru nezmění.
Uveďte veškeré poplatky spojené s poskytnutím a správou úvěru.
Úvěr bude poskytnut i splácen v českých korunách.
Tabulka pro účely podání porovnatelných nabídek :
úroková sazba v procentech
výpočet úroků po celou dobu
čerpání a splácení úvěru
poplatky po celou dobu trvání
úvěru
provize za celou dobu trvání
úvěru
náklady úvěru celkem
Součástí požadavků na zpracování nabídky jsou tyto podklady:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu města Strakonice r. 2009 – 2011

Rozpočet města Strakonice r.2009 – 2011
Přehled o přijatých úvěrech a půjčkách
Rozpočtový výhled

5. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE
5.1. Dodavatel předloží návrh smlouvy o poskytnutí úvěru včetně řešení předčasného splacení
úvěrové částky . Návrh smlouvy nebude podmiňovat poskytnutí úvěru zajištěním určitého
objemu platebního styku zadavatele v určené bance.
5.2.Zajištění úvěru bude prováděno budoucími příjmy.
5.3. Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům nabídky.
5.4. Zadavatel uchazečům neuhradí náklady spojené s vypracováním a předložením nabídky.
5.5. Zadavatel požaduje možnost nedočerpání úvěru bez uplatňování sankcí.
5.6. Zadavatel požaduje možnost předčasného splacení úvěru bez uplatňování sankci.
6. KRITERIA HODNOCENÍ NABÍDEK
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
7. OBSAH A FORMA NABÍDKY UCHAZEČE
7.1. Obsah nabídky
1) Krycí list nabídky
2) Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
3) Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů
4) Návrh smlouvy
Nabídka a veškeré ostatní údaje budou zpracovány v českém jazyce v písemné formě
v jednom originále a jedné kopii. Provedení nabídky bude jasně a zřetelně označeno na titulní
straně příslušného provedení nápisem „ORIGINÁL“ nebo „KOPIE“ a budou vloženy do
jedné společné obálky nabídky.
Nabídka bude podepsána na krycím listě osobou oprávněnou jednat a podepisovat za
uchazeče.
7.2. Podání nabídky
Nabídka bude podána písemně v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky
„Poskytnutí služeb – úvěr na zajištění financování dokončení akce „Strakonice – intenzifikace
ČOV a doplnění kanalizace“ – NEOTEVÍRAT“
Na obálce bude uvedena zpáteční adresa, na níž je možné uchazeče bezodkladně vyrozumět o
tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Obálka bude na
uzavření opatřena razítky uchazeče, případně podpisy.

8. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁNÍ
8.1. Variantní řešení a zrušení výběrového řízení
Zadavatel vylučuje variantní řešení nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení
výběrového řízení ve smyslu § 84 zákona.
8.2. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci
Žádosti o dodatečné informace se řídí ustanovením zákona.
Adresa pověřené osoby pro vyžádání dodatečných informací:
Ing. Jitka Šochmanová, MěÚ Strakonice, Velké náměstí 2, tel.: 383 700 500
Žádost o dodatečné informace pověřené osobě musí být písemná. Bude-li žádost o dodatečné
informace učiněna elektronickými prostředky, musí splňovat požadavky stanovené pro
písemnou formu.
8.3. Lhůta pro podání nabídek
Každý uchazeč v otevřeném řízení může podat pouze 1 nabídku. Lhůta pro podání nabídek
končí dne 21. 11. 2011 v 11:30 hod. Nabídky je možno podávat osobně na podatelně MěÚ
sídlící na adrese Velké náměstí 2, Strakonice nebo poštou na tutéž adresu.
8. 4. Místo a doba otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek se uskuteční dne 23. 11. 2011 v 10:00 hod. na Městském úřadě v zasedací
místnosti vedle sekretariátu, Velké náměstí 2, Strakonice.
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek jsou osoby, o nichž tak
stanoví zadavatel a vždy jeden zástupce uchazeče, který podal nabídku. Zástupci uchazečů se
prokáží plnou mocí vystavenou oprávněnou osobou uchazeče a průkazem totožnosti.
8. 5. Zasedání hodnotící komise
Zasedání hodnotící komise se uskuteční dne 23. 11. 2011 ve 11:00 hod. na Městském úřadě
v zasedací místnosti vedle sekretariátu, Velké náměstí 2, Strakonice.

Ve Strakonicích dne 27. 9. 2011

Ing. Pavel Vondrys
starosta
Příloha:
1. Krycí list nabídky

Příloha č. 1

Krycí list nabídky
pro veřejnou zakázku
Poskytnutí služeb – úvěr na zajištění financování dokončení akce „Strakonice –
intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“

Uchazeč:
(obchodní firma nebo název)

Sídlo:
(celá adresa včetně PSČ)

Právní forma:

IČ:
DIČ:
Obsah nabídky:
1) Krycí list nabídky
2) Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
3) Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů
4) Návrh smlouvy
5) Přílohy
Uchazeč prohlašuje, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací
lhůty, tj. do 3 měsíců od konce lhůty pro podání nabídky.
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razítko a podpis uchazeče

