
 
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 
 

 

Zadavatel:  
Název:  Obec Středokluky  

se sídlem:  Lidická 61, 252 68 Středokluky  
IČO:  00241695  

Zastoupená:  Ing. Jaroslavem Paznochtem, starostou  

 
(dále jen „Zadavatel“)  

 
Kontaktní osoba:  

Jméno:  Ing. Jan Petrů, projektový manažer obce 
Email:  proman@stredokluky.cz  

Telefon:  723 714 748 

 
I. 

Zadavatel realizuje veřejnou zakázku na stavební práce, jejímž předmětem je dodávka a instalace nových 
technologických zařízení a provedení stavebních úprav stávajících objektů čističky odpadních vod. Smluvní výše plnění 

činí 41 mil. Kč vč. DPH. Spolufinancování této zakázky je zajištěno z Operačního programu Životní prostředí v rámci 

projektu „Intenzifikace ČOV Středokluky“ – reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007227, kdy poskytovatel dotace 
zadavateli dodatečně proplácí skutečně vynaložené náklady, tedy uhrazené faktury dodavateli stavby. 

 
Vzhledem k tomu, že povinností zadavatele je zajistit dostatečný cash-flow k úhradě nákladů vzniklých při realizaci 

stavby do doby, než mu budou poskytnuty prostředky z dotace, rozhodl se zadavatel, že předfinancování zajistí 
úvěrovým finančním nástrojem poskytnutým jednou z tuzemských bank. Předmětem VZMR je tedy poskytnutí 

revolvingového úvěru či jiného typu úvěru dle podmínek a požadavků stanovených níže. 

 
II. 

Zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu /VZMR/ na služby s názvem 
„Poskytnutí úvěru na předfinancovaní dotace Intenzifikace ČOV“ a současně stanovuje níže uvedené podmínky 

pro zpracování nabídky /PPZN/. 

 
PPZN jsou vypracovány jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v rámci poptávkového řízení na služby zadávaného 

dle § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). S ohledem na 
předpokládanou hodnotu veřejné zakázky zadávací řízení nepodléhá režimu zákona, zadavatel je však podle § 31 zákona 

povinen dodržet zásady podle § 6 zákona. 

 
Podáním nabídky přijímá dodavatel zadávacího řízení plně a bez výhrad PPZN. Pokud nabídka dodavatele nebude 

obsahovat všechny požadované informace a doklady, nebo pokud jeho nabídka nebude ve všech ohledech odpovídat 
PPZN, může to mít za důsledek vyřazení nabídky dodavatele a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. 

 
Dodavatel podá svou nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky, jak to vyžadují PPZN. Nabídky k částem zakázky 

nebudou přijaty. 

 
Dodavatel ponese všechny náklady související s přípravou a podáním své nabídky a zadavatel nebude mít v žádném 

případě odpovědnost za tyto náklady, bez ohledu na provedení a výsledky zadávacího řízení. 
 

 

III. 

Předmětem plnění je uzavření smlouvy na poskytnutí investičního úvěru ve výši až 20.000.000,- Kč s dobou splatnosti 
do konce roku 2021 na úhradu nákladů na financování intenzifikace ČOV Středokluky. 

Celkové náklady na intenzifikaci ČOV Středokluky dosahují výše 41 mil. Kč vč. DPH, z čehož zhruba 23 mil. Kč bylo již 
proplaceno, 14,3 mil. Kč pokrývají zatím nevyplacené dotace. Plánované dokončení stavby je v srpnu 2020, ukončení 

zkušebního provozu je plánováno na konci roku 2021. Čerpání prostředků bude probíhat dle přílohy č. 1, přičemž termíny 
zde uvedené jsou orientační a mohou být posunuty s ohledem na případné posunutí dokončení realizace projektu.  
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Podmínky poskytnutí úvěru: 

• úvěr bude poskytnut v českých korunách 
• čerpání úvěru bude probíhat od 1. 5. 2020 do 31. 12. 2020 formou úhrady nákladů uvedených investic v roce 

2020 a 2021 (viz příloha č. 1) 

• zahájení splácení úvěru – leden 2021 
• splácení zbývající jistiny – pravidelné měsíční splátky po dobu 12 měsíců 

• splátky zbývajících úroků – pravidelné měsíční splátky po dobu 12 měsíců 
• ukončení splácení úvěru: prosinec 2021  

• úroková sazba – fixní úroková sazba na dobu trvání smluvního vztahu 

• možnost nedočerpání úvěru bez sankčních poplatků 
• úroky budou vypočteny a hrazeny jen z čerpané části úvěru 

• bez povinnosti vést běžný účet s platebním stykem 
• úvěr bude poskytnut bez zajištění majetkem zadavatele 

• vyhotovení úvěrové smlouvy nebude zpoplatněno 
• rezervace zdrojů nebude zpoplatněna 

• úvěrový limit 20 mil. Kč 

• Způsob čerpání úvěru: kdykoliv v jakékoliv částce až do výše uvěrového limitu, a to po celou sjednanou dobu 
• Způsob splácení úvěru: kdykoliv v jakékoliv částce, nejpozději však do konce sjednané doby, a to bez poplatků 

(dalších nákladů) za splátku úvěru 

 

IV. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je maximálně 500.000,- Kč. Do této částky jsou zahrnuty veškeré náklady 
spojené s poskytnutím úvěru, tedy zejména náklady za sjednání úvěrového obchodu, náklady čerpání a splácení, vedení 

úvěrového obchodu, úroky a poplatky.  

 
Dodavatel bere na vědomí, že zadavatel neposkytne žádné další plnění, pokud by měla být překročena hodnota veřejné 

zakázky. Zadavatel není povinen uhradit dodavateli plnění, které mu dodavatel poskytl a vyúčtoval nad rámec částky 
uvedené výše. Bude povinností dodavatele sledovat stav výše čerpání z předpokládané hodnoty VZMR a zadavatele včas 

upozornit. 
 

Poskytnuté finanční prostředky (jistina) nejsou součástí hodnoty veřejné zakázky malého rozsahu. 

 
Zadavatel požaduje předložení nabídky v jediné variantě s fixní úrokovou sazbou  

Nabídková cena a veškeré další cenové údaje budou uvedeny v Kč a vypočítány pomocí tabulky v příloze č.1. Skládá se 
z výše úroku vynásobeného čerpanou částkou k 1.1. daného měsíce a neúrokových nákladů vyplývajících z úvěrového 

obchodu vyjádřené v Kč, tedy zejména náklady za sjednání úvěrového obchodu, náklady čerpání a splácení, vedení 

úvěrového obchodu, úroky a poplatky, a to vše za celou předpokládanou dobu trvání smluvního vztahu. 
 

Povinností každého dodavatele je nabídnout cenu tak, aby obsahovala veškeré náklady spojené se zhotovením díla. 
 

Zadavatel posoudí výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky malého rozsahu, tedy zda nabídka 

neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu. 
 

 
V. 

Požadavky na prokázání kvalifikace: 
Dodavatel předloží výpis z obchodného rejstříku i jiné evidence ne starší než 90 kalendářních dnů k poslednímu dni, ke 

kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, má-li v ní být dodavatel zapsán podle zvláštních předpisů. Doklad o 

oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky v kopii. Dodavatel 
prokáže splnění tohoto profesního kvalifikačního předpokladu předložením bankovní licence vydané dle zákona č. 

21/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V případě, že předloží nabídku subjekt, který je oprávněn poskytovat úvěry, 
ale není držitelem bankovní licence, doloží odpovídající doklady o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu 

předmětu veřejné zakázky. 

 
Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude 

zřejmé, že dodavatel splňuje požadované profesní kvalifikační předpoklady. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou 
oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Dodavatel, se kterým má být v souladu s § 82 zákona uzavřena smlouva, 

je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 

§ 82 odst. 4 zákona. 
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Zadavatel stanovuje, že způsobilým dodavatelem pro veřejnou zakázku je dodavatel, který: 
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro 

trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný 

čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné 
zdravotní pojištění, 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle 

jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 
 

K prokázání základní způsobilosti vystaví dodavatel čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou dodavatele 
zastupovat, které ke dni podání nabídky nebude starší než 90 dní. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu PPZN. 

 

 
VI. 

Obchodní podmínky jsou zpracovány ve formě úvěrové smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit konečné znění 
smlouvy. 

VII. 

Nabídka bude zpracována písemně v listinné podobě v českém nebo slovenském jazyce. Dodavatel svou nabídku doručí 
zadavateli v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: „Poskytnutí úvěru na předfinancovaní dotace 

Intenzifikace ČOV“ - neotvírat !!! a opatřené na místě uzavření razítkem nebo podpisem dodavatele. Obálka bude 

dále obsahovat text: „Ing. Jaroslav Paznocht, starosta“. 

Zadavatel doporučuje, aby na obálce byly uvedeny identifikační údaje dodavatele pro případné oznámení zadavatele, 
že nabídka byla doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek.  

Nabídka bude obsahovat: 

1. vyplněný krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele (Příloha č.1) 

2. vyplněnou tabulku výpočtu ceny (úroků) (Příloha č.1) 

3. příslib k uzavření úvěrové smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele 

4. doklady prokazující zadavatelem požadovanou kvalifikaci dle čl. V. 

Místo a lhůta k podání nabídek: 
 

Nabídku je možno podat osobně na adresu Obecního úřadu Středokluky, na adrese Lidická 61, 252 68 Středokluky, a 
to v pracovních dnech v úředních hodinách (viz aktuální úřední hodiny). Dodavatel může podat nabídku a doklady k 

prokázání splnění kvalifikace rovněž doporučeně poštou na adresu Obecní úřad Středokluky, Lidická 61, 252 68 

Středokluky, a to tak, aby byla do konce lhůty pro podání nabídek doručena.  

Lhůta pro podání nabídek končí 22. 4. 2020 v 13:00 hod. 

Dodavatel, který nabídku ve stanovené lhůtě doručí osobně, obdrží potvrzení o převzetí nabídky, které bude obsahovat 

údaje o zadavateli a dodavateli, pořadové číslo nabídky a údaje o datu a hodině doručení nabídky. Doručené nabídky 
zaznamená zadavatel do „Seznamu přijatých nabídek“ podle pořadového čísla nabídky, data a času jejího doručení. 

Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty, komise neotevře a zadavatel bezodkladně písemně vyrozumí 

dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Neotevřená obálka s nabídkou se 

stane součástí dokumentace zadávacího řízení. 
 

Uchazeč v nabídce upozorní na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající ze smlouvy, případně 
jejich budoucích dodatků, které budou následně zadavatelem v uvedeném textu anonymizovány – ve smyslu zákona č. 

340/2015 Sb., zákon o registru smluv.   
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VIII. 

Obchodní podmínky úvěrového vztahu budou reflektovat obsah zadávacích podmínek vymezených zadavatelem, a dále 
budou korespondovat obvyklým a přiměřeným podmínkám na úvěrovém trhu. Dodavatel předloží návrh úvěrové 

smlouvy podepsaný statutárním zástupcem dodavatele, nebo osobou  příslušně zmocněnou; originál nebo úředně 

ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky dodavatele. Předložení nepodepsaného textu 
smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka dodavatele se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového 

dodavatele z další účasti ve veřejné zakázce. 
 

VIII. 

 
Hodnocení nabídek 

Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena, tedy součet úrokových a neúrokových 
nákladů úvěru za celou dobu trvání úvěru dle přílohy č. 1, za předpokladu splnění požadavků specifikovaných 

v zadávacích podmínkách. Váha 100%  
 

 

- 7. ZADÁVACÍ LHŮTA   

  
Uchazeči jsou svou nabídkou vázáni po dobu 30 kalendářních dnů počínaje dnem následujícím po skončení lhůty pro 
podání nabídek   

 
 

X. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení i bez udání důvodu.  

Účastníkům zadávacího řízení nevzniká právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. 

Ze zadávacího řízení budou vyřazeny (vyloučeny) ty nabídky, které nebudou splňovat zadavatelem stanovené požadavky 

nebo nebudou obsahovat zadavatelem požadované náležitosti. 

Zadavatel si vyhrazuje o znění smlouvy dále jednat. 

 
V Středoklukách dne 25. 3. 2020 

 Ing. Jaroslav Paznocht, starosta v.r. 

 
Přílohy:  

1. Krycí list + tabulka cen (XLSX) 
2. Čestné prohlášení (docx) 

3. FIN, rozvaha, výkaz zisků a ztrát (ZIP) 

4. Schválený rozpočet na rok 2020 (FIN) (PDF) 
5. Střednědobý výhled rozpočtu (PDF) 

6. Přehled závazků obce (smlouvy o dílo vč. dodatků, Rozhodnutí o přidělení dotace, změna Rozhodnutí o přidělení 
dotace, Registrace akce) (ZIP) 

7. Čestné prohlášení o disponibilních prostředcích obce (PDF) 
Přílohy jsou ke stažení na wwww.stredokluky.cz/2019-02: 


