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Výzva k podání nabídky  
 

na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 
 

„Poskytnutí úvěru na předfinancování dotace“ 
 
Tato veřejná zakázka se nezadává dle zákona 134/2016 Sb.             
o zadávání veřejných zakázek. 

 
 

Identifikační údaje zadavatele 
 
 
 
Zadavatel:  Základní škola, Moravský Krumlov 

 Ivančická 218, okres Znojmo, 
příspěvková organizace 

 672 01   Moravský Krumlov 
 IČO: 70995087 
 
 
Adresa na doručování nabídek: Město Moravský Krumlov 
 Nám. Klášterní 125 
 672 01  Moravský Krumlov 
 
 
 
Statutární orgán: Mgr. Lenka Hodaňová 
Telefon: 515322442 
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Předmět zakázky  
 

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb – Poskytnutí úvěru na 
předfinancování dotace k projektu „Škola 21. století ZŠ Ivančická, Moravský 
Krumlov“   ve výši    14 530 000,- Kč  
(slovy: čtrnáct milionů pět set třicet tisíc korun českých). 
 
Podmínky zadavatele pro požadovaný úvěr: 

1. výše úvěru 14 530 000,- Kč  
2. úroková sazba: stanovena pohyblivá dle 3M PRIBORu stanoveného 

ČNB k 1.3.2019 plus pevná odchylka stanovená uchazečem 
v procentech 

3. splátky jistiny nerovnoměrné po obdržení dotace poskytovatele: 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, identifikační číslo EIS 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_62/0003866 

4. splátky úroků pravidelně měsíčně, počínaje měsícem, v němž došlo 
k prvnímu čerpání úvěru 

5. splacení úvěru nejpozději do termínu 30.9.2020; dřívější splacení musí 
být možné a to bez sankcí a poplatků 

6. předpokládané čerpání úvěru nejpozději do 31.12.2019 
7. způsob zajištění úvěru – bez zajištění 
8. Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, příspěvková 

organizace,  povede platební styk na běžných účtech u peněžních 
ústavů v dosavadním rozsahu, podmíněné poskytnutí úvěru převodem 
platebního styku není umožněno 

9. způsob úročení – skutečný počet dnů na rok o 360 dnech (ATC/360) 
10. rezervace finančních prostředků z nečerpaného úvěru – zadavatel 

požaduje rezervaci zdarma 
11. případné nedočerpání úvěru musí být umožněno, zadavatel požaduje 

možnost nedočerpání úvěru bez sankce 
12. předpokládané uzavření smlouvy do 30.4.2019 
13. způsob čerpání – zadavatel požaduje čerpání úvěru na běžný účet 

zadavatele s následným doložením účelovosti čerpání prostředků, 
vč.refinancování již uhrazených výdajů 
 

Zadávací dokumentace není samostatně vypracována. Veškeré zadávací 
podmínky jsou obsaženy v této výzvě, jejich přílohách a případně v dodatečných 
informacích, jsou-li vydány. 

 

 
Obsah zadávací dokumentace 

 
1) Obchodní podmínky 
2) Požadavky na varianty nabídek 
3) Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 
4) Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky 
5) Způsob hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií 
6) Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky 
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1) Obchodní podmínky 
 
Uchazeč v nabídce předloží podepsaný návrh smlouvy, ve kterém budou 
obsaženy všechny podmínky a požadavky zadavatele definované v této 
zadávací dokumentaci. Návrh úvěrové smlouvy bude podepsán oprávněnou 
osobou uchazeče podle platného výpisu z obchodního rejstříku nebo jinou 
osobou, která je oprávněnou osobou zmocněnou k podpisu závazného návrhu 
úvěrové smlouvy za předpokladu, že v nabídce bude doložena písemná úředně 
ověřená plná moc k takovému zmocnění.  
V návrhu smlouvy je uchazeč povinen plně respektovat vedle výše uvedených 
platebních podmínek také požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny. 
 
Změna sjednané ceny je možná pouze: 

a) v případě změn ve zdanění služeb banky daní z přidané hodnoty 
b) pokud dojde ke změně sazeb PRIBOR, od kterých se cena kalkuluje 

v nabídce 
c) pokud dojde ke změně splátkového kalendáře nebo termínů čerpání 

oproti údajům uvedeným v zadávacích podmínkách 
 
 

2) Varianty nabídek 
 

Zadavatel variantní řešení nepřipouští. 
 
 
 
3) Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 

 
Nabídková cena a veškeré další cenové údaje budou uvedeny v Kč. Výchozí 
předpoklady pro stanovení nabídkové ceny jsou dány harmonogramem čerpání 
úvěru. Tento harmonogram slouží výhradně pro účely stanovení nabídkové 
ceny, skutečnost může být odlišná. Harmonogram je sestaven dle 
předpokládaných potřeb zadavatele. 
 
Pro potřeby stanovení nabídkové ceny a ostatních podmínek se použije tento 
model čerpání úvěru: 
30.5.2019:  3 000 000,- Kč 
30.6.2019: 3 000 000,- Kč 
30.7.2019: 3 000 000,- Kč 
30.8.2019: 3 000 000,- Kč 
30.9.2019: 2 530 000,- Kč 
 
Pro potřeby stanovení nabídkové ceny a ostatních podmínek se použije tento 
model splacení úvěru: 
30.9.2020: 14 530 000,- Kč 
 
Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. 
V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plněné veřejné 
zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“ 
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Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady na poskytnutí úvěru na 
základě celkové marže zahrnující veškeré poplatky související s úvěrem. 
Uchazeč v nabídce doloží kompletní konstrukci výpočtu nabídkové ceny. 
 
Uchazeč samostatně uvede: 

a) úrokové náklady úvěru v procentech a Kč 
b) neúrokové náklady vyplývající z poskytnutí úvěru jako poplatky, provize, 

odměny a ostatní náklady spojené s poskytnutím úvěru vyčíslené v Kč po 
celou dobu trvání úvěrové smlouvy 

c) nabídková cena úvěru celkem za celé plnění veřejné zakázky vyčíslená 
jako souhrn úroků a všech dalších poplatků, provizí, odměn a ostatních 
nákladů po celou dobu trvání úvěrové smlouvy 

 
 

4) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 
 

a) Nabídku a doklady k prokázání splnění základní a profesní způsobilosti je 
uchazeč povinen podat v listinné podobě v 1 vyhotovení. 

b) Nabídka a doklady k prokázání splnění způsobilosti budou podány 
v jednom svazku, v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky 

c) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele 
uvést v omyl 

d) Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou 
řadou 

e) Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci 
s jednotlivými listy včetně příloh 

f) Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel listů u jednotlivých 
oddílů 

g) Krycí list nabídky – pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč využije 
přílohu č. 1 ZD 

h) cenová nabídka musí obsahovat celkovou rekapitulaci ceny, v textové 
části bude uvedeno, že nabídková cena obsahuje veškeré náklady 
uchazeče k realizaci služeb 

i) Doklady, jimiž uchazeč splňuje způsobilost – doklady budou řazeny 
v tomto pořadí: 

1) základní způsobilost podle § 74 – dodavatel prokazuje splnění 
základní způsobilosti předložením čestného prohlášení 

2) profesní způsobilost podle § 77: splnění profesní způsobilosti 
prokáže dodavatel, který předloží v ověřené kopii 

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či 
výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne 
starší 90 dnů 

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné 
zakázky, zejména doklad prokazujících příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci 
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5) Způsob hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií 
 
Kriteriem hodnocení je nejnižší nabídková cena. 
 
 
 

6) Jiné požadavky na zadavatele na plnění veřejné zakázky 
 
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací 
dokumentaci. 
Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci budou tyto 
poskytnuty, a to nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. Tyto 
dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem 
ostatním uchazečům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. 
Dodatečné informace budou zasílány e-mailem na kontaktní mail uchazeče, dále 
budou zveřejněny na webu města. 
Žádost o dodatečné informace musí být písemná, postačuje i neskenovaná 
žádost s podpisem zaslaná na kontaktní e-mail. 
Případné dodatečné informace poskytne za zadavatele Mgr. Lenka Hodanová, 
ředitelka základní školy, tel. 515 322 442, e-mail: zsivancicka@zsivancicka.cz, 
popř. paní Hana Plocrová, finanční účetní školy, tel. 735 853 865, e-mail: 
hplocrova@centrum.cz. 
 
 
Místo a lhůty plnění: 
Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny: 
Předpokládaný podpis smlouvy do 30.4.2019 
Předpokládané zahájení čerpání úvěru: 1.5.2019 
Místem plnění je sídlo zadavatele: Moravský Krumlov 
Zadávací lhůta, tj. minimální doba, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán, je 
120 dnů od uplynutí lhůty pro doručení nabídky. 
 
 
Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat a místo a termín 
otevírání obálek 
 
Místem pro podávání nabídek je podatelna Městského úřadu Moravský Krumlov, 
nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov. 
Nabídky mohou být dodány osobně v pracovní době nebo doručeny poštou 
v termínu do 11.4.2019 do 10,00 hodin. V případě doručení poštou platí tento 
termín pro převzetí zásilky adresátem.  
Nabídky se podávají v uzavřené obálce opatřené razítkem na uzávěrech 
s nápisem na přední části obálky „Nabídka – výběrové řízení – úvěr“ a nápisem 
„Neotvírat“. 
 
 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo: 

a) po otevření obálek s nabídkami až do přijetí nejvhodnější z nich 
může jednat zadavatel s jednotlivými uchazeči za účelem doplnění 
informací potřebných pro konečné rozhodnutí. 

mailto:zsivancicka@zsivancicka.cz
mailto:hplocrova@centrum.cz
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b) zadavatel si vyhrazuje odvolat nebo zrušit soutěž kdykoliv 
v průběhu bez jakýchkoli závazků k uchazečům, dále si vyhrazuje 
právo jednat s vybraným uchazečem o konkrétní náplni smlouvy 

c) případné zrušení nebo odvolání soutěže bude provedeno stejným 
způsobem jako její vyhlášení 

d) v průběhu soutěže změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky soutěže 
a to písemně všem účastníkům soutěže shodně 

e) odmítnout všechny předložené nabídky 
 
 
 
V Moravském Krumlově dne:15.3.2019 
 
 
 
 
 
 
 
Za zadavatele:      Mgr. Lenka Hodaňová 

                           ředitelka školy 

   

   

   

   

   
PŘÍLOHY: 

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 
Příloha č. 2 – Vyjádření zřizovatele 
Příloha č. 3 – Rozvaha ke dni 31.12.2018 
Příloha č. 4 – Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2018 
Příloha č. 5 – Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2018 
Příloha č. 6 – Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003866 
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Příloha č. 1 
 

 

KKKRRRYYYCCCÍÍÍ   LLLIIISSSTTT   NNNAAABBBÍÍÍDDDKKKYYY   

   
„Poskytnutí úvěru na předfinancování dotace“ 

 
 

Zadavatel:    Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková     
organizace 
Sídlo:         Ivančická 218, 672 01 Moravský Krumlov 
IČ:                  70995087 
 
 
 

Uchazeč  

IČ  

DIČ  

Sídlo  

Statutární orgán  

Zastoupen  

Telefon  

E-mail  

Datová schránka  

Bankovní spojení  

Číslo účtu  

 

Celková nabídková cena bez DPH  

DPH  

Celková nabídková cena včetně DPH  

 
 
 
 
 
 
 
V………………………………….., dne …………….. 
 
 
 
                                                                    Razítko a podpis uchazeče 


