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OBEC PIČÍN tel./fax: 318 611 142 
Pičín 154 IČO: 00243035 
262 25  Pičín                                                                                e-mail: picin@quick.cz 

 

 

 

Výzva k podání nabídky 

V souladu s § 18 odst. 5 a za užití zásad § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon), Vás žádáme o zaslání závazné nabídky na zakázku  

„Poskytnutí investičního úvěru na akci Pičín – splašková kanalizace a ČOV“ 

 

1. Identifikační údaje zadavatele 

Obec Pičín 

Pičín 154 

262 25 Pičín 

IČ:00243035 

Kontaktní osoba: Josef Mezera, starosta obce 

 

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 

Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:  Poskytnutí investičního úvěru obci Pičín 

Druh veřejné zakázky:     Veřejná zakázka na služby  

Místo dodávky:      Pičín  

Předpokládaný objem zakázky:    7.000.000,- Kč 

Maximální předpokládaná cena zakázky:   800.000,- Kč 

 

3. Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěru do výše úvěrového limitu 

7.000.000,- Kč na financování investiční akce „Pičín – splašková kanalizace a ČOV – I. a 

II. etapa“ včetně souvisejících výdajů (opravy místních komunikací, výstavba veřejné 

části přípojek). Předpokládaná doba uzavření úvěrové smlouvy je v měsíci říjnu 2012.   

Výše úvěru:    7.000.000,- Kč 

Splatnost úvěru:   10 let od uzavření úvěrové smlouvy 

Úroková sazba:   PRIBOR 1M + odchylka v % p.a. 

Čerpání úvěru:    nelineární, od uzavření úvěrové smlouvy do 30.6.2013 

Splácení jistiny úvěru:  pravidelné rovnoměrné měsíční splátky od 20.1.2013 do 

20.8.2022 ve výši 60.000,-Kč, poslední splátka ve výši 40.000,-

Kč bude splatná k 20.9.2022. 

Splácení úroků:  vždy k poslednímu dni měsíce počínaje měsícem, ve kterém 

bude úvěr poprvé čerpán 

 Součástí podmínek nabídky musí být následující návrhy ujednání:   

- za nedočerpání či nečerpání úvěru nesmí být stanoveny žádné sankční poplatky; 

- za předčasné splácení úvěru nesmí být stanoveny žádné sankční poplatky nebo úhrady 

ušlých sjednaných úroků; 

- případné změny úvěrové smlouvy budou provedeny bezplatně; 

- poskytnutí úvěru nesmí být vázáno na převedení běžných nebo jiných účtů zadavatele 

k poskytovateli úvěru 

 

Výše uvedené podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu úvěrové smlouvy. 
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4. Způsob stanovení nabídkové ceny 

Pro účely stanovení nabídkové ceny použije uchazeč PRIBOR 1M ke dni 27.9.2012. Úroky 

budou počítány na bázi ACT/360. 

 

Pro účely stanovení nabídkové ceny stanovuje zadavatel tento harmonogram splácení úvěru: 

jednorázové čerpání celého úvěru k 1.10.2012 

 

Pro účely stanovení nabídkové ceny stanovuje zadavatel tento harmonogram čerpání úvěru:  

splátkový kalendář dle bodu 3 této výzvy 

 

Překročení nabídkové ceny je možné pouze za podmínek, že: 

- dojde k odchylce od předpokládaného průběhu čerpání a splácení jistiny 

- dojde ke změně zákonných předpisů 

- dojde ke změně sazby PRIBOR 1M 

 

5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

 výpis z Rejstříku kvalifikovaných dodavatelů 

 

Požadované doklady mohou být předloženy v kopiích. Před uzavřením smlouvy je zadavatel 

oprávněn požádat uchazeče o originály nebo ověřené kopie dokladů, uchazeč je povinen je 

předložit. Doklady nesmí být ke dni prokázaní kvalifikace starší 90 kalendářních dnů. 

 

6. Způsob zpracování nabídky 

Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné podobě a v českém jazyce, nebude 

obsahovat přepisy a opravy. Všechny listy nabídky (včetně příloh) doporučuje zadavatel 

očíslovat průběžnou číselnou řadou začínající číslem 1. Všechny listy nabídky včetně příloh 

musí být svázány nebo jinak zabezpečeny proti manipulaci s jednotlivými listy. Obálky s 

nabídkami budou zalepeny a zabezpečeny proti rozlepení a budou opatřeny nápisem 

„Poskytnutí investičního úvěru obci Pičín - NEOTEVÍRAT". 

 

Povinné členění nabídky: 

 krycí list, který bude obsahovat: 

o název veřejné zakázky, 

o identifikační údaje zadavatele, 

o identifikační údaje uchazeče, 

o celkovou nabídkovou cenu v členění na úrokové a neúrokové náklady s uvedením 

výše úrokové sazby 

o podpis (podpisy) v souladu s oprávněním osob jednajících za uchazeče 

 prohlášení o vázanosti nabídkou po celou dobu běhu zadávací lhůty 

 doklady prokazující oprávnění osob jednajících za uchazeče 

 doklady dle bodu 5 výzvy 

 návrh úvěrové smlouvy včetně obchodních podmínek 

 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.  
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7. Lhůta k podání nabídek a místo podání nabídek, zadávací lhůta 

Dotazy k předmětu zakázky lze podat e-mailem na adresu picin@quick.cz nebo písemně na 

adresu zadavatele. 

 

Nabídky lze zaslat písemně doporučeným dopisem na adresu zadavatele uvedeno v bodě 1 

výzvy nebo doručit osobně na obecní úřad na adrese zadavatele v úředních hodinách. 

Nabídky musí být doručeny nejpozději do 15.10.2012 do 10:00 hodin. 

 

Termín otevírání obálek je stanoven na den 18.10.2012 v 11:00 hodin na Obecním úřadě 

Pičín.  

 

Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svojí nabídkou, končí 60 dnů po ukončení lhůty pro podání 

nabídek.  

 

 

8. Údaje o hodnotících kritériích 

Nabídky budou hodnoceny pomocí jednoho základního hodnotícího kritéria, kterým je 

nejnižší nabídková cena. 

 

9. Závěrečná ustanovení 

Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení bez udání důvodu, případně 

odmítnutí všech nabídek. 

 

Z důvodu povinné archivace se podané nabídky nevrací. Veškeré náklady související 

s vypracováním nabídky v rámci tohoto výběrového řízení včetně nákladů na účast 

v tomto výběrovém řízení nese uchazeč.  

 

Podáním nabídky uchazeč souhlasí s tím, že veškeré údaje o jím nabízené ceně a podmínkách 

nabídky mohou být předmětem zveřejnění ze strany zadavatele. 

 

 

V Pičíně dne 1.10.2012 

 

 

 

 

 

 Josef Mezera 

 starosta obce 

 

 

 

Přílohy: Rozvaha ke dni 31.8.2012 

  Výkaz FIN 2-12 M ke dni 31.8.2012 

 


