VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ
Zadavatel:
Město Blovice
Masarykovo náměstí 143
336 01 Blovice
Zastoupený: Janem Poduškou, starostou
IČ: 00256455
DIČ: CZ00256455
tel: 371516111
fax: 371516160
e-mail: podatelna@mublovice.cz
Č.j.: MUBlov 00256/12/ERM/Hde

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Investiční úvěr na dofinancování akce Čistá Berounka“
Podlimitní veřejná zakázka na služby zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon“) na výše
uvedenou akci.
V souladu s ustanovením § 38 zákona Vás tímto vyzývám k podáním nabídky a k prokázání
splnění kvalifikace na výše uvedenou veřejnou zakázku.
1.

Informace o předmětu veřejné zakázky

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na služby – poskytování úvěrů.
1.1.

Stručný textový popis veřejné zakázky

Zadavatel požaduje poskytnutí investičního úvěru na dofinancování akce Čistá Berounka, která
se realizuje v Blovicích. Požadavek je na čerpání do výše 25 mil.Kč po dobu 4 měsíců v roce
2012 a splácení úvěru po dobu následujících 8 let. Předmětem hodnocení veřejné zakázky bude
cena úvěru resp.úroky a poplatky po dobu čerpání a splácení úvěru.
Požadavek na zpracování návrhu úvěrové smlouvy vč.zajištění je dán zadávací dokumentací
(dále jen „ZD“) Jedná se o pokyny ke zpracování nabídky, vzorový splátkový kalendář k ocenění
a další dokumenty.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Místo plnění / realizace: Blovice
Kód podle NUTS 0-5: CZ0324
Kód obce (dle ZUJ): 557587
Kód hlavního předmětu plnění VZ dle klasifikace CPV: 66.11.30.00-5

2.
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Identifikační údaje o zadavateli veřejné zakázky:
Zadavatel dle §2, odst.1, písm.c): Město Blovice
Sídlo: Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
Zastoupený: Janem Poduškou, starostou města
IČ: 00256455, DIČ: CZ00256455
Jméno osoby oprávněné za zadavatele jednat: Jan Poduška, starosta města
Jméno a příjmení kontaktní osoby pro VZ: Ing.Michal Hodek
Telefon: 371 516 135
Fax: 371 516 160
E-mail: michal.hodek@mublovice.cz
Web – profil zadavatele: www.blovice-mesto.cz

3. Informace o převzetí ZD:
3.1
Způsob převzetí ZD: poštou popř.osobně na podatelně v sídle zadavatele na základě
vyžádání ZD
4.
4.1
4.2
4.3

Kontaktní osoba ve věcech odborných k ZD:
Jméno a příjmení: Ing.Michal Hodek
Telefon: 724 517 402
E-mail: michal.hodek@mublovice.cz

5.
5.1
5.2

Úhrada nákladů za ZD:
Výše nákladů: nevyžadováno
Způsob platby: nerelevantní

6.
6.1
6.2
6.3

Lhůty k ZD, k informacím, podání nabídky a plnění VZ:
Lhůta pro vyžádání ZD do
Datum: 11.1.2012
Lhůta pro vyžádání
dodatečných informací k ZD do
Datum: 25.1.2012
Datum vydávání ZD do
Datum: 18.1.2012

6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Lhůta pro podání nabídek do
Termín otevírání obálek:
Zadávací lhůta do (podpis smlouvy do):
Zahájení plnění od:
Ukončení doby plnění do:

Datum: 6.2.2012
Datum: 6.2.2012
14.3. 2012
15.3.2012
31.12.2020

Hodina: 17:00
Hodina: 17:00
Hodina: 17:00
Hodina: 11:30
Hodina: 12:00

7.
Informace k podání nabídky:
7.1
Místo podání nabídky: na adrese zadavatele
7.2
Osoba (útvar) přijímající nabídku: podatelna zadavatele
7.3
Elektronické podání nabídky: ne
7.4
Požadavky na zabezpečení nabídky:
Nabídka musí být zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy a doručena v zapečetěné
obálce s nápisem VZ – „Investiční úvěr na dofinancování akce Čistá Berounka“NEOTEVÍRAT! na adresu zadavatele poštou (kurýrem) nebo osobně ve lhůtě dle bodu 6.4 .

8.
8.1

Jiné upřesňující údaje ke zpracování nabídky:
Obsah nabídky: Údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje ZD

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Požadavek zadavatele na poskytnutí jistoty: není
Předpokládaná cena plnění: 5.000.000,- Kč (bez DPH)
Hodnotící kriteria pro zadání VZ : nejnižší nabídková cena
Jazykové zpracování nabídky: Nabídka se podává v českém jazyce
Variantní řešení: nepřipouští se

9.
9.1
9.2
9.3

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53, odst. (1) zákona – čestné prohlášení
Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54, písm. a), b) zákona
Předložené doklady budou v originále nebo ověřené kopii

10.
10.1
10.2

Doplňující informace zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit VZ v souladu s ustanovením § 84 zákona
Zadavatel kromě řádného zveřejnění výsledku VZ na IS VZ US si vyhrazuje právo
uveřejnit dokumenty týkající se této VZ na svém webovém profilu zadavatele.

V Blovicích 5.1.2012
….….………………………………………………
podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele a razítko

