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VÝZVA  

 

ke zpracování nabídky na  

„Poskytnutí úvěru pro 

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY 

na financování investičních a rekonstrukčních projektů v letech 2020-2023“ 
 

 

 

 
 

Zadavatel:  Statutární město Karlovy Vary 

Sídlo: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary 

IČO:  00254657 

DIČ:  CZ00254657 

Osoba oprávněná  

zastupovat zadavatele: 

Ing. Andrea Pfeffer – Ferklová MBA 

Primátor města Karlovy Vary 

Kontaktní osoba:  

Ing. Kamil Kastner 

Odbor financí a ekonomiky 

Telefon: 353 151 340 

Email: k.kastner@mmkv.cz 
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1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

 

1.1 Popis předmětu plnění zakázky  
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí úvěru do maximální výše 

700.000.000,- Kč za účelem pokrytí finančních potřeb zadavatele souvisejících s 

financováním výdajů na investiční a rekonstrukční projekty města. 

 

1.2 Doba plnění zakázky  
Předpokládané zahájení čerpání: 20.11.2020 

Předpokládané ukončení čerpání úvěru: do 31.12.2023 

Splatnost úvěru: do 31.12.2035 

  

               

2 PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

 

2.1  Nabídky se podávají písemně v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem 

či podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče. 

Obálka musí být označena názvem „Veřejná zakázka - financování investičních a 

rekonstrukčních projektů v letech 2020-2023 - Neotevírat nabídka“. Na obálce musí být 

uvedena adresa uchazeče. 

2.2  Nabídky se podávají nejpozději do 06. 10. 2020 do 09:00 hodin na adresu: Město 

Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary 361 20. Jiné doručení není považováno za 

řádné podání nabídky. 

2.3 Nabídku podá uchazeč v jednom originále a jedné kopii. 

2.4  V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména: obchodní firma, 

sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná zastupovat uchazeče, kontaktní adresa pro 

písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem.  

2.5  Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a obsahovat návrh smlouvy podepsaný 

osobou oprávněnou zastupovat uchazeče.  

2.6  Nabídka uchazeče musí obsahovat prohlášení podepsané osobou oprávněnou zastupovat 

uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky.   

2.7  Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně 

zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez 

škrtů a přepisů.  

2.8  Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou.  

2.9 Nabídka musí být předložena v následující struktuře: 

a) krycí list nabídky: Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název zakázky, 

základní identifikační údaje uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), 

nejvýše přípustná nabídková cena, datum a podpis osoby oprávněné zastupovat 

uchazeče. Uchazeč použije přílohu č. 1,  

b) obsah musí obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle požadovaného 

členění, ke kterým budou přiřazena čísla příslušných listů, příp. stránek,  

c) nabídková cena v členění dle bodu 5. výzvy,  

d) návrh smlouvy,  

e) prohlášení o vázanosti a pravdivosti.  

 

2.10 Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy v písemné formě. Dotazy k zadávacím 

podmínkám mohou uchazeči doručit ve lhůtě 10 pracovních dnů před uplynutím lhůty 

pro podání nabídek, v písemné formě (včetně e-mailové) k rukám osoby uvedené na str. 

1 této zadávací dokumentace. Na dotazy podané jinou než písemnou (včetně e-mailové) 
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formou nebo po lhůtě nebude brán zřetel. V žádosti o poskytnutí dodatečných informací 

musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje uchazeče a informace o tom, ke které 

veřejné zakázce se žádost vztahuje. Zadavatel odešle nejpozději do 5 pracovních dnů po 

doručení žádosti dodatečné informace k zadávacím podmínkám, vč. přesného znění 

žádosti, všem uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace. Zadavatel 

je oprávněn poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez 

předchozí žádosti. 

 
3 KVALIFIKACE DODAVATELŮ  

 

3.1  Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění profesní způsobilosti tím, že: 

a) předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší tří měsíců, 

b) doklad o oprávnění k podnikání – za doklad o oprávnění k podnikání se považuje 

bankovní licence udělená Českou národní bankou dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, 

v platném znění nebo obdobná bankovní licence (povolení působit jako banka) na území 

členských států Evropské unie dle § 5a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách v platném 

znění.  

 

3.2 Doba prokazování splnění kvalifikace 

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky uvedené 

v bodě 2.2 této výzvy. 

  

3.4 Důsledek nesplnění kvalifikace 

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem 

vyloučen z účasti v zadávacím řízení.  

 

 

4 TECHNICKÉ PODMÍNKY 

 

4.1. Předmět plnění musí splňovat požadavky na níže uvedenou specifikaci:  

a) doba zahájení čerpání úvěru – předpokládaná doba zahájení čerpání úvěru je 20. 11. 

2020 a ukončení k 31. 12. 2023. Skutečná doba zahájení čerpání úvěru bude závislá na 

potřebách a rozhodnutí zadavatele.  

b) datum konečné splatnosti úvěru: 31. 12. 2035  

c) splácení jistiny:  v období od 31. 03. 2024 do 31. 12. 2035 bude zadavatel provádět 

pravidelné čtvrtletní splátky jistiny, vždy k ultimu kalendářního čtvrtletí, ve výši 1/48 

z celkového zůstatku úvěru dle stavu k 31. 12. 2023. 

d) splácení úroků: pravidelně čtvrtletně, vždy k ultimu kalendářního čtvrtletí a to od 

čtvrtletí, ve kterém bylo uskutečněno první čerpání úvěru. Úroky budou vypočteny ze 

skutečně vyčerpané částky úvěru na bázi: skutečný počet dnů a rok o 360 dnech 

(ACT/360).  

e) zadavatel požaduje úročení ve formě fixní úrokové sazby pro celou dobu trvání zakázky. 

f) zadavatel nepřipouští účtování závazkové provize za rezervaci zdrojů.   

g) zadavatel nepřipouští žádné poplatky za vyřízení úvěru, vypracování smluvní 

dokumentace či realizaci úvěru. 

h) zajištění úvěru: zadavatel nepřipouští zajištění. 

i) další požadavky spojené s poskytnutím úvěru: 

- za nedočerpání úvěru nesmí být stanoveny žádné sankční poplatky,  
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- případné změny úvěrové smlouvy budou provedeny bezplatně; 

- přijetí dalšího případného úvěru, půjčky či leasingu nebude poskytovatel úvěru 

podmiňovat svým souhlasem; 

- zadavatel nepřipouští podmiňování plnění veřejné zakázky stanovením rozsahu 

směřování peněžních prostředků (platebního styku) zadavatele na bankovní účty 

vedené poskytovatelem; 

- u výdajů zahájených a financovaných z vlastních zdrojů před předpokládaným 

termínem čerpání úvěru (tj. 20. 11. 2020), bude možnost čerpat úvěr na základě 

předložených již zaplacených faktur. 

j) čerpání úvěru je možné podmínit: 

- předložením stavebního povolení, pokud je k realizaci projektu nezbytné; 

- předložením faktury, smlouvy o dílo, závazné objednávky; 

- u projektů s dotací předložením smlouvy o poskytnutí dotace nebo rozhodnutí o 

poskytnutí dotace. 

 

4.2 Pro zpracování nabídkové ceny je uchazeč povinen dodržet následující parametry 

modelu. 

Uchazeč použije pro výpočet cenové nabídky tento zjednodušený model, přesný 

harmonogram čerpání nelze určit. 

a) čerpání úvěru: 

čerpání se uskuteční dne 01. 12. 2020 ve výši 150. 000.000,- Kč  

čerpání se uskuteční dne 01. 11. 2021 ve výši 180.000.000,- Kč 

čerpání se uskuteční dne 01. 11. 2022 ve výši 210.000.000,- Kč 

čerpání se uskuteční dne 01. 11. 2023 ve výši 160. 000.000,- Kč 

b) splácení úvěru: 

pravidelné čtvrtletní  splátky uskutečněné k ultimu čtvrtletí od 31. 03. 2024 do 30. 09. 

2035 ve výši 14.583.333,- Kč, poslední splátka 31. 12. 2035 ve výši 14.583.349,- Kč. 

 

5 NABÍDKOVÁ CENA 

 

5.1.   Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady na poskytnutí úvěru v Kč, a to v  

následujícím členění:  

a) úrokové náklady úvěru v procentech,  

b) úrokové náklady úvěru v Kč dle parametrů uvedených v bodě 4.2. a) – b), 

c) veškeré neúrokové náklady v Kč za celou dobu trvání úvěru (např. poplatky za vedení 

úvěrového účtu, atd.),  

d) nabídková cena úvěru celkem (viz. tabulka v příloze č. 2). 

 

Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech 

poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním zakázky. Nabídková cena je 

cenou pevnou a maximální. Uchazeč garantuje její výši po celou dobu plnění veřejné 

zakázky. Změny výše nabídkové ceny jsou možné v souladu s odstavcem 5.2. . 

 

5.2  Nabídková cena v části úrokových nákladů úvěru může být upravena v případě změny 

v termínu či výši čerpání úvěru. 

5.3 Nabídková cena může být upravena v případě změn v právních předpisech, zejména v 

oblasti zdanění služeb banky daní z přidané hodnoty. 
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6 PLATEBNÍ PODMÍNKY  

 

6.1 Doba a způsob splácení jistiny a úroků jsou blíže popsány v bodě 4 této zadávací 

dokumentace.  

 

7 KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ 

  

7.1       Nabídky budou hodnoceny dle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší 

nabídková cena. 

7.2  Pořadí nabídek sestaveno podle výše nabídkové ceny tak, že na prvním místě bude 

nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a na dalších místech nabídky s vyšší cenou, na 

posledním místě pak nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou.   

 

 

8 DALŠÍ POŽADAVKY 

  

8.1 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté uchazečem u třetích osob 

a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.  

8.2 Zadavatel nepřipouští varianty nabídky 

8.4    Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, neuzavřít 

smlouvu se žádným uchazečem, zrušit kdykoliv veřejnou zakázku. 

 

9 OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

9.1 Uchazeč podá návrh smlouvy, ve kterém budou uvedeny všechny obchodní, produktové 

nebo jiné podmínky uchazeče vztahující se k úvěru. 

9.2 Tento návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či 

požadavky zadavatele, uvedené v této zadávací dokumentaci.   

9.3 Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán oprávněnou osobou.  

9.4 Případné spory mezi zadavatelem a uchazečem bude řešit příslušný soud.  

9.5 Otázky neupravené smlouvou, všeobecnými obchodními podmínkami, produktovými 

podmínkami nebo jinými podmínkami uchazeče budou řešeny zákonem č. 90/2012 Sb., 

o obchodních korporacích, v platném znění.  

 
 

10 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK 
 

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po zveřejnění oznámení 

zadávacího řízení a končí dne 06. 10. 2020 v 9:00 hod.  

 

Místo pro podání nabídek 

Nabídky je možno doručit osobně do podatelny Magistrátu města Karlovy Vary 

Moskevská 21:  

 pondělí a středa: 8:00 - 12:00 hod. a 13:00 - 17:00 hod. 

 úterý a čtvrtek: 8:00 - 12:00 hod. a 13:00 - 15:30 hod.  

 pátek: 8:00 - 12:00 hod. a 13:00 - 15:00 hod. 

 

nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu:  

Město Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary 361 20  



6 

 

 

Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neodpovídá za zdržení zaviněné 

poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom 

považuje její fyzické převzetí oprávněnou osobou. 

 

11 ZADÁVACÍ LHŮTA 
 

Zadávací lhůta tj. doba po kterou jsou zadavatelé svými nabídkami vázáni začíná běžet 

okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta končí 

dnem 16. 11. 2020.  

 

12 SEZNAM PŘÍLOH:  
 

1 Krycí list nabídky 

2 Tabulka nabídkové ceny 

3 Výkaz FIN 2-12 - výkaz plnění rozpočtu (*.xml) k 31.12.2019 a 30.6.2020  

4 Rozvaha (*.xml) k 31.12.2019 a 30.6.2020  

5 Výkaz zisku a ztráty (*.xml) k 31.12.2019 a 30.6.2020  

6 Střednědobý výhled rozpočtu města na rok 2021-2023 

7 Soupis projektů určených k financování 

 
 

V Karlových Varech 01. 09. 2020     

 

Ing. Kamil Kastner v.r. 

       Vedoucí odboru financí a ekonomiky 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


