
 
Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, 

IČ 00251810, DIČ CZ00251810 

 
Výzva k podání k podání nabídek na realizace veřejné zakázky malého rozsahu  

Poskytnutí služeb – kontokorentní  úvěr do výše 20 000 000 Kč 

k překlenutí období časového nesouladu mezi příjmy a výdaji rozpočtu   
 

 
1. Zadavatel zakázky: 
Název:  Město Strakonice 
Sídlo:  Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice 
Země:  Česká republika 
IČ:  00251810 
DIČ:  CZ00251810 
Zastoupené : starostou města Mgr. Břetislavem Hrdličkou 
Tel. :  383 700 111 
Fax :  383 324 535 
 
Kontaktní osoba:Ing. Jitka Šochmanová, vedoucí odboru finančního tel.: +420383700500 
   e-mail: jitka.sochmanova@mu-st.cz 
 
2. Předmět zakázky: 
Předmětem plnění veřejné zakázky je podle přílohy č. 1 zákona 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění,  kategorie 6, písm. b) Poskytnutí služeb – kontokorentní úvěr do 
20 mil. Kč k překlenutí období časového nesouladu mezi příjmy a výdaji rozpočtu . 
  
3. Doba plnění zakázky 
Předpoklad zahájení čerpání kontokorentního úvěru:  
Úvěr bude čerpán podle potřeb zadavatele. 
 
4. Podmínky účasti v soutěži o zakázku: 
Nabídka uchazeče musí obsahovat: 

o výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či výpis z jiné obdobné evidence 
pokud je v ní zapsán 

o doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci 

o úrokovou sazbu pohyblivou 3MPRIBOR s  případnou odchylkou. Výpočet úroků  
bude   proveden na bázi rok o 360 dnech a měsíce o skutečném počtu kalendářních 
dnů 

o jiné poplatky, provize, odměny a ostatní náklady uchazeče spojené s poskytnutím a 
čerpáním úvěru zadavatel v nabídce nepřipouští    

o účel úvěru nebude sledován 
o zajištění úvěru bude prováděno budoucími příjmy 
o součástí nabídky bude i návrh úvěrové smlouvy. Návrh smlouvy nebude podmiňovat   

poskytnutí úvěru zajištěním určitého objemu platebního styku zadavatele v určené  
bance. 

 



Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy vymezují závazné požadavky 
zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně 
respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených 
v této zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek 
s následkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.  
 
5. Zadávací dokumentace tvoří: 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu města Strakonice r. 2012 – 2014 
Rozpočet města Strakonice r. 2012 – 2015  
Přehled o přijatých úvěrech a půjčkách 
Rozpočtový výhled 
 
6. Způsob hodnocení nabídek: 
Jediným hodnotícím kriteriem je výše nabídkové ceny. 
 
7. Místo a způsob podání nabídek: 
Závazné nabídky v písemné formě v jednom vyhotovení a podepsané statutárním zástupcem 
uchazeče mohou uchazeči doručit osobně na podatelnu MěÚ , nebo poštou na adresu 
zadavatele.  Rozhodující pro zařazení nabídky do zadávacího řízení je příjmové razítko 
podatelny MěÚ Strakonice s datem a uvedenou hodinou. 
Nabídky budou doručeny zadavateli v uzavřených obálkách označených jménem uchazeče a 
nápisem NABÍDKA: KONTOKORENTNÍ  ÚVĚR – NEOTEVÍRAT“ . 
 
8. Lhůta pro podání nabídek: 
Lhůta končí:   dne   15. 5. 2015   v 12,00 hod. 
Otvírání obálek: dne 18. 5. 2015 v 10,00 hod. v malé zasedací síni MěÚ Strakonice. 
 
9. Výhrady zadavatele: 
- zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům nabídky, 
- zadavatel uchazečům neuhradí náklady spojené s vypracováním a předložením nabídky,  
- zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu bez udání důvodu, 
- zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek nebo zrušit zadání  
   výzvy, 
- zadavatel variantní řešení nepřipouští. 
 
10. Ostatní podmínky a požadavky: 
Písemná nabídka bude zpracována v českém jazyce. 
Pokud uchazeč nesplní podmínky výzvy, bude jeho nabídka vyřazena. 
 
Tato výzva na podání nabídky malého rozsahu je zveřejněna na www.stránkách města 

Strakonice za účelem možnosti přihlášení neomezeného počtu uchazečů.  

 
Případné bližší informace lze získat na MěÚ odbor finanční, Ing. Jitka Šochmanová, tel. 383700500, 
e-mail jitka.sochmanova@mu-st.cz. 
 
 
 
Ing. Jitka Šochmanová     Ve Strakonicích 23. 4. 2015  
vedoucí odboru finančního 
 
 


