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Město Český Krumlov 
IČ : 00245836, se sídlem Náměstí Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01 

(jako zadavatel) 
 

vyhlašuje 
veřejnou zakázku na : 

 

"Poskytnutí závazného úvěrového příslibu Městu Český Krumlov  
ve výši 31 milionů Kč" 

 
1. Vymezení předmětu zakázky 
Poskytnutí závazného úvěrového příslibu Městu Český Krumlov na předfinancování a 

spolufinancování projektu "Regenerace panelového sídliště Nádraží v Českém Krumlově – 

lokalita A", u kterého město podá k 25.3.2011 žádost do Regionálního operačního programu o dotaci 

ve výši 85% uznatelných nákladů a jehož realizace se předpokládá v roce 2012: 
- objem : 31.000.000,- Kč ( třicetjedna milionů korun českých ) 
- doba splatnosti úvěru do 31.8.2013 

S plněním uvedeného předmětu zakázky nesmí být spojené další požadavky banky na poskytování 
služeb, např. na vedení platebního styku apod. 
 

2. Doba plnění veřejné zakázky 
Vázanost banky příslibem úvěru do 31.3.2012 
Zahájení čerpání úvěru městem banka umožní nejpozději k 1.4.2012. 
Ukončení postupného čerpání úvěru bude nejpozději do 31.12.2012. 

 

3. Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky 
Úroková sazba musí být v nabídce stanovena jako pevná procentní odchylka (tj. marže banky  
s přesností na tři desetinná místa) od jednoměsíční sazby PRIBOR. Úroková sazba z úvěru  
se bude každý měsíc měnit podle aktuální ceny peněz na finančních trzích. Marže banky zůstane  
po celou dobu splácení úvěru neměnná. 
 

Ručení bude budoucími příjmy města. 
Poplatek za příslib úvěru bude jednorázově 15.000,- Kč splatný v roce 2011 (jen u vítězné nabídky). 
Poplatek za vyhodnocení žádosti města o úvěr bude nulový. 
Poplatek za realizaci úvěrové smlouvy (poskytnutí úvěru) v roce 2012 bude jednorázově 15.000,- Kč. 
Poplatek za správu úvěru (vedení úvěrového účtu) bude 200,- Kč měsíčně. 
Cena za rezervaci zdrojů bude 0,20% p.a. z nečerpaného úvěru po dobu platnosti úvěrové smlouvy  
a bude zúčtovávána měsíčně. 
Ostatní provize banky nejsou přípustné. 
 

Splácení úvěru: splatnost úvěru nejpozději k 31.8.2013 s tím, že zadavatel závazně provede splátku 
z obdržené dotace a případnou zbývající část z vlastních zdrojů. Úroky budou hrazeny ze skutečně 
čerpané částky úvěru průběžně, vždy k ultimu měsíce. 
 

Pro stanovení nabídkové ceny se použijí následující modelové předpoklady: 

 čerpání úvěru 
15.4.2012 2.000.000,- Kč 
15.5.2012 3.000.000,- Kč 
15.6.2012 3.000.000,- Kč 
15.7.2012 4.000.000,- Kč 
15.8.2012 4.000.000,- Kč 
15.9.2012 4.000.000,- Kč 
15.10.2012 4.000.000,- Kč 
15.11.2012 4.000.000,- Kč 
15.12.2012 3.000.000,- Kč 

 splátka úvěru 
31.8.2013 31.000.000,- Kč 
Pro výpočet nabídkové ceny použije uchazeč sazbu 1M-PRIBOR ke dni 20.1.2011 po celou dobu 
splácení úvěru a metodu 365/365 dnů. 
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4. Způsob zpracování nabídky 
Nabídka ve formě návrhu závazného úvěrového příslibu bude zpracována v českém jazyce, 
zabezpečena proti neoprávněné manipulaci pevným, nerozebíratelným sešitím a stránkami 
očíslovanými nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou. 
 

5. Kvalifikační předpoklady a způsob jejich prokázání 
Předložení výpisu bankovní licence (kopie) 
 

6. Hodnocení nabídek 
Jediným hodnotícím kriteriem je nabídková cena dle bodu 3. 
 

7. Lhůta, forma a místo pro podání nabídek 
Uchazeči podají své nabídky osobně nebo poštou na výše uvedenou adresu tak, aby byla zadavateli 
doručeny nejpozději do 7.2.2010. Doručením nabídky se rozumí převzetí nabídky zadavatelem.  
V případě osobního podání mohou uchazeči své nabídky podávat na podatelně městského úřadu  
na adrese Kaplická 439, Č.Krumlov. Nabídky budou podepsány statutárním orgánem uchazeče,  
nebo jinou oprávněnou osobou a podány v neprůhledných deskách zabezpečených proti neoprávněné 
manipulaci přelepením, označeny "Zakázka - poskytnutí závazného úvěrového příslibu" a opatřeny  
na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče. 
 

8. Lhůta pro oznámení rozhodnutí zadavatele uchazečům 
Zadavatel oznámí uchazečům své rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky po projednání  
v orgánech města nejpozději do 28.2.2011. Do této doby musí být nabídka uchazeče závazná. 
 

9. Práva zadavatele 
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, zrušit veřejnou zakázku, 
nevracet podané nabídky a vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené 
touto výzvou. 
 
10. Informace o ekonomické situaci zadavatele 
Zadavatel pověřuje ing. Jiřího Pavlíčka, vedoucího odboru financí Městského úřadu v Českém 
Krumlově, tel. 380 766 250, 724 001 688, e-mail : Jiri.Pavlicek@mu.ckrumlov.cz, k předávání 
podkladů osloveným uchazečům tak, aby byli schopni posoudit ekonomickou situaci města. Podklady 
se rozumí především účetní výkazy, rozbory plnění rozpočtu, informace o dluhové službě apod. 
 
V Českém Krumlově dne 18.1.2011 
 
                                                                                                   Mgr. Dalibor Carda 
                                                                                                      starosta města 
 


