
Město Králíky 
(zadavatel) 

 
zastoupené starostkou města Janou Ponocnou, 

se sídlem Velké náměstí 5, 561 69  Králíky 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Oznámení otevřeného řízení 
a zadávací dokumentace 

na veřejnou zakázku zadávanou dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění. 

 
 
 
 

Město Králíky jako veřejný zadavatel oznamuje ve smyslu § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách (dále jen zákon), úmysl zadat nadlimitní veřejnou zakázku na služby. 
Součástí tohoto oznámení je zadávací dokumentace pro zpracování nabídek uchazečů. 
 
 
 
 

Název veřejné zakázky: 
 

Poskytnutí úvěru 
na přefinancování stávajících úvěrových závazků 

vůči bance 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



1. Identifikační údaje zadavatele 
 
 
1.1. Název a sídlo zadavatele:  Město Králíky 
      Velké náměstí 5 
       561 69  Králíky 
 
1.2. IČ       00279072 
 
1.3. DIČ     CZ00279072 
 
1.4. Statutárního zástupce zadavatele:  Jana Ponocná, starostka 
 
1.5. Oprávněný zástupce ve věci veřejné zakázky: Jana Ponocná, starostka 
 
1.6. Kontaktní údaje zadavatele:   e-mail: j.ponocna@kraliky.eu 
 
Zadavatel se nechává dle § 151 ZVZ při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím 
řízením zastoupit společností: 
 

Název:   ENSYTRA s.r.o. 
Sídlo:  Třeština 140, p. Úsov, 789 73 
IČ:  28582136 
DIČ:  CZ-28582136 
Zastoupena:  Ing. Ondřej Grohar, jednatel společnosti 
tel.:  +420 606 777 960  
e-mail:  grohar@ensytra.cz         
www:  www.ensytra.cz 
Kontaktní osoba:  Bc. Čestmír Doubrava 
tel./e-mail:  606 721 666, doubrava@ensytra.cz 
 
 
1. Úvodní ustanovení 
 
Zadavatel upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem 
požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících 
z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen 
požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně 
závazných norem.  
 
2. Vymezení plnění veřejné zakázky, informace o předmětu 
veřejné zakázky, doba a místo plnění zakázky 
 
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěru na přefinancování úvěrových závazků města 
Králíky vůči České spořitelně a.s. z důvodu optimalizace dluhové služby města v jednotlivých 
letech. 

mailto:j.ponocna@kraliky.eu
mailto:grohar@ensytra.cz
http://www.ensytra.cz
mailto:doubrava@ensytra.cz


Výše úvěru se předpokládá jako součet částek zůstatků úvěrových účtů k 30.03.2012 v tomto 
členění: 
 
Účet č. 340714499/0800 42 550 000,00 
Účet č. 344203119/0800 2 680 616,00 
Účet č. 191323469/0800 500 000,00 
Účet č. 190850419/0800 487 301,00 
Účet č. 190849469/0800 2 369 664,00 
Celkem 48 587 581,00 
 
Čas čerpání úvěru je předpokládán nejpozději 31.03.2012. 
 
Předpokládané zahájení splácení jistiny k 30.06.2012. Poslední splátka 31.12.2023. 
 
Způsob splácení rovnoměrnými čtvrtletními splátkami jistiny vždy k poslednímu dni 
kalendářního čtvrtletí. 
 
Inkaso úroků měsíční. 
 
 
3. Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace uchazečů 
 

Kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel následujícím způsobem: 

3.1  Základní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel dle § 53 odst. 1 ZVZ způsobem dle 
§ 53 odst. 2 

3.2  Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel dle § 54 ZVZ. 

3.3  Další možností prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ je buď 
předložení výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 127 ZVZ, nebo s odkazem na 
§ 134 ZVZ předložení certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů. 
Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a certifikátem nelze nahradit prokázání 
základní kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. k) a l). 

3.4 Veškeré doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeč může předložit jako 
prostou kopii, přičemž zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si po vítězném uchazeči 
originály, či úředně ověřené kopie těchto dokladů. 

 
4. Požadavky zadavatele na smluvní podmínky 
 
a) Poskytovatel úvěru musí akceptovat možnost mimořádných splátek v průběhu čerpání 
úvěru, případně v průběhu splácení úvěru, a to bez jakýchkoliv sankcí. 
 
b) Uchazeči předloží jako součást svojí nabídky návrh smlouvy, ve které uvedou mezi jiným 
podmínky čerpání úvěru, bankou požadované závazky klienta vůči poskytovateli úvěru 
v průběhu smluvního vztahu a další podstatné obchodní podmínky. Návrh smlouvy musí 



splňovat zadávací podmínky zadavatele. Návrh smlouvy musí dále plně respektovat 
ustanovení obecně závazných právních předpisů. 
V návrhu smlouvy musí uchazeč (dodavatel) uvést následující text: 

 
Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
 
c) Poskytovatel úvěru nebude vyžadovat převod platebního styku 
 
5. Lhůta a místo pro podání nabídek, obsah nabídky 
 
Uchazeči podají své nabídky osobně nebo poštou tak, aby byly na adresu zadavatele, to je 
Město Králíky, Velké náměstí 5, 561 69  Králíky, doručeny nejpozději do 07.03.2012 do 
10:00 hodin. Za rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem. 
V případě osobního podání mohou uchazeči své nabídky doručit v úřední dny pondělí a středa 
od 7:30  do 17:00 hodin a ostatní dny od 7:30 do 13:30 hodin na podatelnu v sídle zadavatele. 
Nabídky je možné na uvedenou adresu též zaslat doporučenou poštou. 
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 07.03.2012 ve 12:00 hodin v sídle zadavatele. 
 
Obsah nabídky – v nabídce uveďte zejména: 
 
a) celkovou nabídkovou cenu za poskytnutí úvěru. 
Zadavatel požaduje, aby uchazeči při zpracování své cenové nabídky vycházeli z použití 
tříměsíční sazby PRIBOR, a to ve výši k datu 24.02.2012. 
 
b) doklady prokazující kvalifikaci uchazeče dle čl. 3 
 
c) kalkulaci nabídkové ceny, ve které budou vyčísleny samostatně veškeré úrokové náklady a 
samostatně veškeré neúrokové náklady (poplatek za projednání úvěru, poplatek za vedení 
úvěrového účtu, případně další). 
 
d) požadovaný způsob a podmínky zajištění úvěru 
 
e) návrhy smlouvy, podepsaný osobou či osobami oprávněnými jednat jménem uchazeče 
 
Požadavky na formální úpravu nabídky  
 
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným 
zástupcem uchazeče. Nabídka bude předložena v jednom výtisku a vytištěna nesmazatelnou 
formou. 
 
Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přelepkami a 
razítky uchazeče a zřetelně označených 
 
„NEOTVÍRAT – SOUTĚŽ – ÚVĚR KRÁLÍKY“ 
 
 
 
 



6. Zadávací dokumentace 
 
Součástí tohoto oznámení je: 
a) text zadávací dokumentace ze dne 25.1.2012 
 
b) Příloha č. 1 zadávací dokumentace - podklady o ekonomické situaci města Králíky (výkazy 
za rok 2011) 
 
Zadávací dokumentace je poskytována zájemcům bezplatně v elektronické formě e-mailem, 
prostřednictvím datové schránky a je přístupná na profilu zadavatele 
www.kraliky.eu/index.php?nazev=verejne-zakazky&ids=454 
 
 
7. Údaje o hodnotících kriteriích 
 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost 
nabídky.  
 
Dílčí hodnotící kritéria v sestupném pořadí podle významu, který jim zadavatel přisuzuje: 
 

1. Úrokové náklady za dobu plnění zakázky   váha 80 % 
2. Veškeré neúrokové náklady na plnění zakázky (poplatek za projednání úvěru, poplatek 

za vedení úvěrového účtu, případně další).   váha 10 % 
3. Požadovaný způsob a podmínky zajištění úvěru  váha 10 % 

 
7.1 Způsob hodnocení nabídek 
 
Kritérium č. 1 a 2 (úrokové a neúrokové náklady) bude hodnoceno podle vzorce: 
 

Hodnota nejlevnější nabídky (v Kč) 
-------------------------------------------------     x 100 x váha kritéria v % = počet bodů 
Hodnocená nabídka (v Kč) 
 
 
Hodnocení kritéria č. 3 bude následovné: Komise přiřadí každé nabídce body v rozmezí 1 – 
10 bodů. Bodové hodnocení komise bude vstupním údajem pro hodnocení kritéria podle 
vzorce: 
 

Hodnocená nabídka (v bodech) 
-------------------------------------------------     x 100 x 10% = počet bodů 
Hodnota nejlepší nabídky (v bodech) 
 
 
Body dosažené uchazečem za jednotlivá kritéria budou sečteny, jako nejlepší nabídka bude 
vyhodnocena nabídka s nejvyšším počtem bodů. 
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8. Práva zadavatele, další sdělení 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v případě, že celková cena za dobu plnění 
předmětu zakázky (úrokové a neúrokové náklady) bude vyšší, než 9 mil. Kč nebo v případě 
neschválení smlouvy zastupitelstvem města Králíky. 
 
Zadavatel nebude hradit uchazečům žádné náklady, související se zpracováním nabídky.  
 
 
 
 
 
V Králíkách dne 25.01.2012 
 
 
 
 
Jana Ponocná v.r. 
    starostka 


