Město MILOVICE
ul. 5. května 71, 289 23 Milovice,tel.a fax: 325 577 203, email: meu@mesto-milovice.cz
jako zadavatel

VYPISUJE VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY
Na plnění veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu s § 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění ( dále jen „zákon“) a v souladu se směrnicí města Milovice
č.5/2008 K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi
1.

Identifikační údaje o zadavateli

Město Milovice, se sídlem 5. května 71, 289 23 Milovice, IČ : 00239453, právní forma - územní samosprávný celek,
statutární zástupce : Milan Kraus starosta města
2.

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

2.1 Název zakázky
Poskytnutí úvěru na financování investiční akce Splašková kanalizace v části Benátská Vrutice, ve výši 7.367.000,- Kč
2.2 Stručný popis zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby spočívající v poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru (v délce 10
let) na financování investiční akce „Splašková kanalizace v části Benátská Vrutice“, ve výši 7.367.000,- Kč. Jde o
předfinancování, to je financování části výdajů města krytých očekávanou dotací z Ministerstva zemědělství České republiky,
a dofinancování vlastní spoluúčasti města.
2.3 Doba plnění zakázky
Předpokládaná doba čerpání úvěru je od 31.5.2010 do 31.12.2010.
Předpokládaná doba splácení úvěru je od 01.03.2011 do 01.03.2021 a úroků z úvěru je od zahájení čerpání tj. od 01.06.2010
po dobu splácení jistiny.
Předpokládané splácení jistiny úvěru bude probíhat od 01.03.2011 do 01.03.2021 v pravidelných měsíčních splátkách k
ultimu měsíce.
Předpokládané splácení úroků bude formou splátek vždy k ultimu daného měsíce, a to počínaje následujícím měsícem po
měsíci, ve kterém bude zahájeno čerpání úvěru. Úroky budou spláceny pouze z výše vyčerpané částky úvěru k ultimu
předcházejícího měsíce.
Úroková sazba bude stanovena 12M PRIBOR + úvěrová marže k datu vyhlášení zadávacího řízení tj. 29.03. 2010, přičemž
úvěrová marže bude konstantní po celou dobu úvěru a bude stanovena v procentech. Úroky budou vypočítány na bázi
skutečného počtů dnů a roku o 360 dnech, nebo variantně jako fixní po dobu 10 let, kdy bude trvat úvěr.
Úvěr bude zajištěn pouze budoucími příjmy města. Jiné ručení není možné.
Podrobný popis a rozsah předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v Zadávací dokumentaci
2.3 Předpokládaná hodnota zakázky
předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí cca 1.900.000,- Kč bez DPH
3. Informace o možnostech vyžádat si Zdávací dokumentaci a doplňující informace k zakázce
Zadávací dokumentaci a doplňující informace k zakázce si lze vyžádat u kontaktní osoby, kterou je Milan Krasu, starosta
města, tel. a fax : 325 577 203, mobil: 725 021 436, e-mail. milan.kraus@mesto-milovice.cz
Zadávací dokumentace a doplňující informace jsou poskytovány bezplatně.
4. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. dubna 2010 (pondělí) ve 14:00 hod v sídle zadavatele – podatelna MěÚ Milovice
5. Požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazečů
5.1 Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů
Základní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč podle § 53 odstavec 1, písm. a) až j) zákona předložením čestného
prohlášení.
5.2 Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů
Profesní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč, který předloží v souladu s ust. § 54 zákona
dle písm. a) - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán;
dle písm. b) - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky.
Podrobné požadavky na způsob prokázání kvalifikace uchazečů jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci

6. Otevírání obálek s nabídkami, posuzování nabídek, hodnocení nabídek a kriterium pro zadání zakázky
Otevírání obálek s nabídkami, posouzení nabídek a jejich hodnocení provede na svém jednání Rada města, v souladu se
směrnicí č. 5/2008 K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, která
rozhodne o zadání zakázky. Hodnotícím kriteriem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena.
Podrobný způsob posuzování a hodnocení nabídek, včetně hodnotícího kriteria je uveden v Zadávací dokumentaci
7. Podmínky zadavatele a ostatní údaje
7.1 Podmínky zadavatele
- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu
- Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání
nabídek
- Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady nesou uchazeči sami
- Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy s výjimkou ustanovení, které byly předmětem hodnocení
nabídky
- Výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká právní vztah
- Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné, a bude je využívat jen pro účely
tohoto zadávacího řízení
7.2 Ostatní údaje
Ostatní údaje jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci

V Milovicích dne 25.03. 2010

Milan Kraus
starosta Města Milovice

vyvěšeno dne : 29.03. 2010

sejmuto dne :

