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Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu

Název zakázky

Poskytnutí úvěru za účelem financování projektu „ZŠ Emila Zátopka
- energetická opatření“

Předmět zakázky

služba (bankovní úvěr)

Datum vyhlášení zakázky

22.04.2014

Zadavatel

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele
Kontaktní osoba
zadavatele ve věci zakázky

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Ing. Josef Jalůvka, starosta
Ing. Martina Černochová, tel. 556 879 730, 733 611 654,
email: fin.odbor@koprivnice.cz
Bankovní úvěr do výše Kč 15.000.000,00
za účelem financování projektu „ZŠ Emila Zátopka - energetická opatření“
realizovaného s podporou Operačního programu Životní prostředí v rámci
prioritní osy 3, primární oblast podpory 3.2, podoblast podpory 3.2.1 –
Realizace úspor energie.

Popis předmětu zakázky

Úročení úvěru:
úroková sazba pohyblivá na bázi 1M PRIBOR (model sazby k datu
vyhlášení zakázky)
Stanovení počtu dní pro účely úročení:
skutečný počet dní a kalendářního roku v délce 360 dní
Období čerpání úvěru:
od 1.9.2014 do 31.12.2014 (postupné čerpání úvěrové částky), a to
bezhotovostním převodem příslušné částky z úvěrového účtu na účty
třetích osob nebo na běžný účet města s doložením účelovosti čerpání.

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800
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Model čerpání:
30.09.2014
31.10.2014
30.11.2014
31.12.2014

Kč 4.000.000,00
Kč 4.000.000,00
Kč 4.000.000,00
Kč 3.000.000,00

Banka nebude uplatňovat žádný poplatek ani žádnou sankci za
nevyčerpání úvěrové částky v plné výši nebo za to, že úvěr nebude
čerpán vůbec.
Splácení úvěru: pravidelné měsíční splátky, splatné vždy k 1. dni každého
kalendářního měsíce, a to takto:
01.01.2015 – 01.12.2017
01.01.2018 – 01.12.2019

Kč 150.000,00
Kč 400.000,00

Datum konečné splatnosti úvěru: 01.12.2019.
Předčasné splacení úvěru nebo jeho části bude umožněno bez sankcí,
resp. náhrad, nákladů, poplatků apod.
Zajištění úvěru: úvěr nebude zajištěn žádnými zajišťovacími prostředky.
Ostatní podmínky: poskytnutí úvěru nesmí být vázáno na převedení
stávajícího platebního styku města, poskytnutí úvěru nesmí být vázáno na
založení jakýchkoliv účtů u poskytovatele úvěru s výjimkou úvěrového
účtu a běžného účtu pro splácení úvěru a jeho příslušenství.
Projekt spočívá ve výměně oken, zateplení obvodového a střešního pláště
a celkové estetizaci budov ZŠ Emila Zátopka.
Cílem zadávacího řízení je uzavření úvěrové smlouvy k dofinancování
projektu, jehož celkové náklady se - po „vysoutěžení“ dodavatele stavby předpokládají ve výši cca Kč 29,7 mil. Podpora z OPŽP by měla činit Kč
14,7 mil. DPH je způsobilým výdajem v rámci projektu.
Popis projektu

Žádost o dotaci byla schválena 1.4.2014 a lze předpokládat, že by mohla
být plně proplacena do konce r. 2014.
Smlouva o dílo není uzavřena, předpokládá se, že dodavatel bude vybrán
na základě výběrového řízení do 30.6.2014.
Stavební práce by měly být realizovány v měsících červenec – říjen 2014.
Stavební povolení není potřeba, odborem stavebního řádu, územního
plánování a památkové péče byl vydán souhlas s provedením ohlášeného
stavebního záměru.
Kvalifikační předpoklady pro plnění zakázky splňuje uchazeč, který
a) má příslušné oprávnění k podnikání
b) nemá v evidence daní zachyceny daňové nedoplatky.

Požadavky na prokázání
kvalifikace

Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů
-

uvedených v předchozím odstavci v písmenu a) dokladem o
oprávnění podnikání, včetně výpisu z obchodního rejstříku, ne
starším 90 dnů;

-

uvedených v předchozím odstavci v písmenu b) potvrzením
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finančního úřadu, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové
nedoplatky.
Kvalifikační předpoklady může uchazeč doložit také výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů (ve smyslu § 125 zákona č. 137/2006 Sb.
v platném znění) ne starším než 3 měsíce.
Vybraný uchazeč je povinen předložit výše uvedené doklady v originále
nebo úředně ověřené kopii.
02.06.2014, 11:00 hod.
Lhůta pro podání nabídek

V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí
zásilky adresátem, tzn. městem Kopřivnice.

Místo pro podání nabídek

Podatelna Městského úřadu v Kopřivnici, Štefánikova 1163
Nabídky budou podány v listinné podobě v řádně uzavřené neprůhledné
obálce označené názvem zadavatele a nápisem Poskytnutí úvěru za
účelem financování projektu „ZŠ Emila Zátopka - energetická
opatření“ - NEOTEVÍRAT.

Forma podání nabídek

Obálky s nabídkou budou na zadní straně na uzavření opatřeny razítkem
a podpisem odpovědného zástupce uchazeče. Na obálkách s nabídkami
bude uvedena adresa, na niž je možno zaslat oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky.
Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
Krycí list nabídky vč. identifikačních údajů uchazeče podepsaný osobou
oprávněnou jednat za uchazeče

Členění nabídky

Doklady splňující prokázání kvalifikace
Pověřovací doklady
Návrh smlouvy o úvěru podepsaný osobou oprávněnou jednat za
uchazeče

Požadovaný jazyk nabídky

čeština

Zadávací lhůta

Uchazeč je svou nabídkou vázán do 31. července 2014. Uchazeč, jehož
nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až
do podpisu příslušné smlouvy, nejpozději však do 31. srpna 2014.
Nejnižší nabídková cena bez DPH.

Hodnotící kritéria

Další požadavky

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že seřadí jednotlivé
nabídky dle nabídnuté ceny bez DPH tak, že jako nejúspěšnější bude
stanovena nabídka s nejnižší nabízenou cenou.
Uchazeč je v nabídce povinen vyslovit souhlas se zveřejněním hodnocení
nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení bez uvedení
důvodu a právo jednat o obsahu smlouvy vyjma ustanovení jednoznačně
daných zadáním.

Práva zadavatele /
uchazeče

Uchazeč nemá právo na hrazení nákladů vzniklých z účasti ve výběrovém
řízení a nabídky se nevracejí.
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné
informace k zadávacím podmínkám a to prostřednictvím kontaktní osoby.
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Přílohy oznámení

Krycí list nabídky

podpis pověřeného zástupce zadavatele

