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Preambule

Tato zadávací dokumentace slou í jako podklad pro vypracování nabídek uchaze  v rámci
otev eného ízení. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci se ídí
zákonem . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen „zákon“).
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

Název zadavatele: sto Frýdlant
Sídlo: T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant

: 002 62 781
DI  :                      CZ002 62 781

íslo ú tu: 8000123-461/0100
Tel: +420 482 464 011
Fax: +420 482 312 053
E-mail: mesto@mu-frydlant.cz

Kontaktní osoby zadavatele:
Osobou oprávn nou k provád ní právních úkon  ve v ci p edm tné ve ejné zakázky je Ing.
Dan Ramzer, starosta m sta, tel.: +420 606 673 286, e-mail: dan.ramzer@mu-frydlant.cz.

II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OSOB  POV ENÉ VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH
INNOSTÍ

Osoba pov ená odborným a organiza ním zaji ním pr hu zadávacího ízení je:
Spole nost: Compet Consult s.r.o.
Sídlo: Pod K kem 1773/2, 147 00 Praha 4 - Braník

: 265 02 402
DI : CZ265 02 402
Pobo ka: Liberec
Kancelá : Ruprechtická 539/19, 460 01 Liberec 1
Tel., fax: +420 481 030 368
e-mail: competconsult@competconsult.cz

Spole nost zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, odd.C,
vlo ka 86222.

Kontaktní osoba firmy pov ené odborným a organiza ním zaji ním pr hu zadávacího
ízení je Petra Dubinová, mobil: +420 777 667 009, p íp. Ing. Martina Bufková Rychecká,

jednatelka spole nosti, mobil: +420 777 136 088, které zodpoví p íp. dotazy k formálním
nále itostem nabídky, pr hu zadávacího ízení apod.
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III. PODROBN  VYMEZENÍ P EDM TU ZAKÁZKY

3.1. OBECNÉ VYMEZENÍ P EDM TU ZAKÁZKY
edm tem pln ní ve ejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého investi ního úv ru ve

vý i 40 mil. K  za ú elem nákupu isti ky odpadních vod (dále jen „ OV“) od insolven ního
správce dlu níka Slezan Frýdek –Místek, a.s. M stem Frýdlant jako nákup ásti podniku
jedinou smlouvou dle ustanovení § 292 za pou ití § 290 a následujícího zákona . 182/2006
Sb., o úpadku a zp sobech jeho ení ve zn ní pozd ích p edpis  za cenu 40 mil. K .
Zadavatel po aduje poskytnutí investi ního úv ru v eské m  s mo ností erpání
finan ních prost edk  jednorázov  v nejbli ím mo ném termínu po ukon ení tohoto
zadávacího ízení (p edpoklad od 01.04. do 20.04.2010). Odklad splátek celé jistiny je
stanoven do 30.04.2011, tedy první splátka jistiny prob hne 31.05.2011. Doba splatnosti
úv ru je stanovena na dobu 15 let od data 31.05.2011.
Dlouhodobý investi ní úv r bude splácený ze standardních p íjm  zadavatele.

3.2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O P EDM TU FINANCOVÁNÍ
Investi ní úv r je ur en na zaji ní vlastních zdroj  zadavatele p i realizaci nákupu „ OV“
Frýdlant od insolven ního správce dlu níka Slezan Frýdek –Místek, a.s. M stem Frýdlant
jako nákup ásti podniku jedinou smlouvou dle ustanovení § 292 za pou ití § 290 a
následujícího zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ení ve zn ní
pozd ích p edpis  za cenu 40 mil. K .

3.3. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ ÚV RU

Základní podmínky pro poskytnutí úv ru

Vý e úv ru Max. 40.000.000,- K (slovy: ty icetmilión  korun eských)

na úv ru úv r bude poskytován v eských korunách

edpoklad erpání úv ru
Jednorázov  v období od 01.04. do 20.04.2010 (neprodlen
po ukon ení zadávacího ízení a uzav ení úv rové
smlouvy)

Doba splatnosti úv ru 15 let od za átku splácení úv ru, tedy od 31.05.2011 do
30.04.2026

Úroková sazba fixní úroková sazba v % p.a. platná po celou dobu splatnosti
úv ru

Splácení jistiny úv ru
formou pravidelných m sí ních splátek po ínaje 31.05.2011
tak, e ka dá splátka bude splatná k poslednímu dni v m síci.
Celkem 180 splátek jistiny.

Platba úroku formou pravidelných m sí ních plateb k ultimu m síce
v závislosti na zahájení erpání úv ru po ínaje 31.05.2011

Splácení úv ru a úrok

v K  nebo v ekvivalentní vý i v m  zavedené jako zákonné
platidlo v R platné v dob  splácení

zadavatel m e uplatnit mimo ádné splátky bez mo ných
sankcí, úv r lze splatit jednorázov  mimo ádnou splátkou

Poslední splátka jistiny úv ru nejpozd ji do 30.04.2026
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Poslední splátka úrok nejpozd ji do 30.04.2026

Nedo erpání úv ru zadavatel po aduje mo nost nedo erpání celé vý e úv ru

Zp sob zaji ní Zadavatel p edpokládá zaji ní úv ru zástavou po izované
nemovitosti i biancosm nkou.

Vedení platebního styku Zadavatel nep ipou tí po adavky na p evedení stávajícího
platebního styku do jiného bankovního ústavu.

3.4. NABÍDKA PODMÍNEK PRO POSKYTNUTÍ ÚV RU
Podmínky uchaze e pro poskytnutí úv ru, které budou sou ástí návrhu úv rové smlouvy a
které jsou podstatné pro erpání a splácení úv ru, uvede uchaze  v samostatné ásti
nabídky, p em  musí respektovat podmínky stanovené zadavatelem v této zadávací
dokumentaci, p edev ím v odst. 3.1. a  3.3. tohoto lánku ZD. V samostatné ásti nabídky
uchaze  (viz. len ní nabídky – bod E) zejména uvede:

a. doba, nále itosti a doklady pot ebné k vy ízení úv rové smlouvy a vý e
souvisejících poplatk ;

b. ehled doklad , které bude dodavatel po adovat po zadavateli pro uvoln ní úv ru;
c. podmínky a p ípadné náklady za rezervaci úv ru;
d. mo né flexibilní odkládací podmínky erpání a podmínky p i ne erpání úv ru v plné

vý i - zadavatel po aduje mo nost úv r ne erpat v plné vý i;
e. pevná úroková sazba platná po celou dobu trvání úv rového vztahu ;
f. vý e a druh p ípadných sankcí p i nespln ní podmínek smlouvy (nap .

nerovnom rné splácení úv ru, za zpo ní splátek, za poru ení pravidel erpání
úv ru, nedodr ení nepen ních povinností apod.);

g. po adavky na zp sob zaji ní úv ru, p em  zadavatel p ipou tí pouze shodné i
obdobné zp soby zaji ní jako jsou uvedeny v l.  3.3. ZD, preferencí je poskytnutí
úv ru bez zaji ní.

3.5. ZAT ÍD NÍ P EDM TU VE EJNÉ ZAKÁZKY PODLE CPV
Poskytování úv - kód CPV: 66113000-5

IV. MÍSTO PLN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY

Místem pln ní ve ejné zakázky je M sto Frýdlant.

V.  DOBA PLN NÍ ZAKÁZKY

edpokládané erpání úv ru: do 20.04.2010
edpokládané ukon ení splácení úv ru: 30.04.2026

Zadavatel si vyhrazuje právo posunout termín erpání úv ru s ohledem na pr h a
ukon ení tohoto zadávacího ízení.
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VI. P ADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

edpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchaze e (dodavatele) v rámci tohoto
otev eného zadávacího ízení je prokázání spln ní kvalifikace. Ka dý dodavatel musí splnit
kvalifikaci v souladu s § 50 a následných zákona, tím e proká e:

6.1. ZÁKLADNÍ KVALIFIKA NÍ P EDPOKLADY
Dodavatel je povinen prokázat spln ní základních kvalifika ních p edpoklad , a to v souladu
s § 53 zákona.

6.2. PROFESNÍ KVALIFIKA NÍ P EDPOKLADY
V souladu s § 54 písm. a) a b) zákona dodavatel proká e profesní kvalifika ní p edpoklady
v následujícím rozsahu:
6.2.1. Dodavatel p edlo í výpis z obchodního rejst íku i jiné evidence, pokud je v ní

zapsán podle zvlá tních právních p edpis .
6.2.2. Dodavatel p edlo í oprávn ní k podnikání podle zvlá tních právních p edpis

ivnostenský zákon, bankovní licence apod.) v rozsahu odpovídajícím p edm tu
ve ejné zakázky.

6.3. EKONOMICKÉ A FINAN NÍ KVALIFIKA NÍ P EDPOKLADY
Zadavatel nepo aduje prokázání ekonomických a finan ních kvalifika ních p edpoklad
v rámci tohoto zadávacího ízení.

6.4. TECHNICKÉ KVALIFIKA NÍ P EDPOKLADY
Zadavatel po aduje prokázání technických kvalifika ních p edpoklad  v souladu § 56 odst. 2
písm. a) zákona v následujícím rozsahu:

6.4.1. Dodavatel p edlo í seznam významných obdobných zakázek realizovaných
dodavatelem v posledních 3 letech. Za obdobnou zakázku se v tomto p ípad
pova ují slu by v oblasti poskytnutí dlouhodobých úv i p ek ve vý i min.
20 mil. K . V seznamu bude uveden název a popis p edm tu zakázky - vý e a
charakter poskytnutého úv ru (v p ípad  d rné informace i bankovního tajemství
alespo  informaci o délce a rámcové vý i úv ru – zda p esahuje po adovaný limit),
dobu poskytnutí úv ru, místo pln ní a název a kontakt na zadavatele. P ílohou
seznamu musí být:
1. osv ení vydané i podepsané ve ejným zadavatelem, pokud byly slu by

poskytnuty ve ejnému zadavateli
2. osv ení vydané jinou osobou, pokud byly slu by poskytnuty jiné osob  ne

ve ejnému zadavateli, nebo
3. estné prohlá ení dodavatele, pokud byly slu by poskytnuty jiné osob  ne

ve ejnému zadavateli a není-li sou asn  mo né osv ení podle bodu 2 od této
osoby získat z d vodu spo ívající na její stran .

Tento kvalifika ní p edpoklad splní dodavatel, který dolo í vý e uvedeným
zp sobem, e v posledních t ech letech poskytnul alespo  1 dlouhodobý  úv r ve
vý i min. 20 mil. K .

6.5. PODMÍNKY SPOLE NÉ PRO PROKAZOVÁNI KVALIFIKACE
6.5.1.  Ve keré po adované doklady, osv ení a prohlá ení musí být dolo eny v originále

nebo ú edn  ov ené kopii, není-li u jednotlivých bod  uvedeno jinak. Nejsou-li
doklady vydány v eském jazyce, musí být p ilo en jejich ú edn  ov ený p eklad do
eského jazyka.
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6.5.2.  Doklady prokazující spln ní základních kvalifika ních p edpoklad  a výpis
z obchodního rejst íku nesm jí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
spln ní kvalifikace, star í ne  90 kalendá ních dn .

6.5.3.  Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatel  m e prokázat spln ní
základních kvalifika ních p edpoklad  dle § 53 zákona v plném rozsahu a profesních
kvalifika ních p edpoklad  dle § 54 zákona v rozsahu ve výpisu uvedeném výpisem
ze seznamu kvalifikovaných dodavatel  ne star ím ne  90 dn .

6.5.4.  Dodavatel m e prokázat spln ní kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému
certifikovaných dodavatel , který obsahuje nále itosti uvedené v § 139 zákona. Tento
certifikát nahrazuje prokázání spln ní kvalifikace v rozsahu v n m uvedených údaj .

6.5.5.  Pokud není dodavatel schopen prokázat spln ní ur ité ásti kvalifikace vymezené
zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a  d) zákona v plném rozsahu, je oprávn n
spln ní kvalifikace v chyb jícím rozsahu prokázat prost ednictvím subdodavatele.
V takovém p ípad  musí p edlo it smlouvu uzav enou se subdodavatelem, z ní
vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí pln ní ur eného k pln ní p íslu né ásti
ve ejné zakázky i k poskytnutí v cí i práv, s nimi  bude dodavatel oprávn n
disponovat v rámci pln ní ve ejné zakázky, a to alespo  v rozsahu, v jakém
subdodavatel prokázal spln ní kvalifikace. Dodavatel není oprávn n prost ednictvím
subdodavatele prokázat spln ní kvalifikace podle §54 písm. a) zákona.

6.5.6. Má-li být p edm t zakázky pln n n kolika dodavateli spole  a za tímto ú elem
podávají spole nou nabídku, musí ka dý z nich prokázat spln ní základních
kvalifika ních p edpoklad  dle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního
kvalifika ního p edpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Dal í
kvalifika ní p edpoklady podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) musí prokázat v ichni
dodavatelé spole , tj. doklady k prokázání kvalifikace musí v ichni tito dodavatelé

edlo it v takovém rozsahu, aby bylo mo no posoudit, zda kvalifikaci v po adované
úrovni a rozsahu spole  spl ují, a to s ohledem na p íslu ný podíl p i pln ní

edm tu zakázky.

6.5.7. V p ípad , e má být p edm t ve ejné zakázky pln n n kolika dodavateli spole  a
za tímto ú elem podávají spole nou nabídku, musí zárove  v nabídce p edlo it
originál nebo ú edn  ov enou kopii smlouvy, z ní  vyplývá závazek, e v ichni tito
dodavatelé budou v i zadavateli a jakýmkoliv t etím osobám z jakýchkoliv právních
vztah  vzniklých v souvislosti s ve ejnou zakázkou zavázáni spole  a nerozdíln , a
to po celou dobu pln ní ve ejné zakázky i po dobu trvání jiných závazk  vyplývajících
z ve ejné zakázky. P íslu ná smlouva musí rovn  z eteln  vymezovat, který z
dodavatel  je oprávn n jednat za ostatní ú astníky ve v cech spojených s
poskytováním pln ní ve ejné zakázky i její ur ité ásti a kterou konkrétní ást pln ní
bude fakticky poskytovat ka dý z dodavatel .

6.5.8. Nevyplývá-li ze zvlá tního právního p edpisu jinak, prokazuje zahrani ní dodavatel
spln ní kvalifikace zp sobem podle právního ádu platného v zemi jeho sídla, místa
podnikání nebo bydli , a to v rozsahu po adovaném zákonem a zadavatelem.
Pokud se podle právního ádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydli
zahrani ního dodavatele ur itý doklad nevydává, je zahrani ní dodavatel prokázat
spln ní takové ásti kvalifikace estným prohlá ením. Není-li povinnost, její  spln ní
má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydli
zahrani ního dodavatele stanoven, u iní o této skute nosti estné prohlá ení.
Doklady prokazující spln ní kvalifikace p edkládá zahrani ní dodavatel v p vodním
jazyce s p ipojením jejich ú edn  ov eného p ekladu do eského jazyka, pokud
zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je eská
republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v p ípad , prokazuje-li spln ní kvalifikace
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doklady v jiném ne eském jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo
místem trvalého pobytu na území eské republiky.

6.5.9. Nesplní-li dodavatel kvalifikaci v po adovaném rozsahu, nebo pokud uvede neúplné
i nepravdivé informace musí být podle § 60 zákona z ú asti v zadávacím ízení

vylou en.

VII. Z SOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Uchaze  v nabídce uvede zp sob výpo tu nabídkové ceny dle následujících po adavk :

7.1. Cena stanovená na základ  pevné úrokové sazby
7.1.1. vý i a podrobný zp sob stanovení pevné úrokové sazby v % p.a., která bude

nem nná po celou dobu platnosti úv rové smlouvy;
7.1.2. ve keré neúrokové náklady v K  za celou dobu pln ní ve ejné zakázky, p em

uchaze  do své nabídky uvede úplný vý et souvisejících neúrokových náklad
etn  jejich p esné vý e; uvede zejména poplatky za:
§ za zpracování a vyhodnocení ádosti o úv r;
§ za rezervaci zdroj ;
§ za sjednání závazk  poskytnout úv r;
§ za zaji ní úv ru – resp. zaji ní úrokových rizik, p íp. nutné poji ní apod.;
§ za vedení úv rového ú tu;
§ za v echny polo ky p i splácení jistiny a úrok ;
§ za odeslání výpisu z ú tu (1x m sí );
§ jiné náklady (nap . administrativní náklady, provize a ostatní náklady).

7.1.3. Pro výpo et úrok erpání úv ru bude pou ito následující zadání erpání
úv rových prost edk :
§ úv ru bude erpán jednorázov ;
§ splácení úv ru v období od 31.05.2011 – 30.04.2026 bude uva ováno

s po tem 180 m sí ních splátek;
§ datem úhrady ka dé jednotlivé rovnom rné splátky jistiny a úrok  bude v dy

poslední den v m síci.

7.2. Uchaze  stanoví celkovou nabídkovou cenu za poskytnutí úv ru v souladu
s podmínkami ve ejné zakázky uvedenými v této zadávací dokumentaci, a to
absolutní ástkou v eských korunách.

7.3. Celková nabídková cena bude zpracována v len ní:
§ celková vý e úrokových náklad  v K  za celou dobu erpání a splácení

poskytnutého úv ru
§ ve keré neúrokové náklady za celou dobu splácení poskytnutého úv ru

Do celkové nabídkové ceny se nezapo ítává splátka úv ru (jistiny).

7.4. Nabídková cena bude zpracována do formulá e, který je p ílohou . 2 této ZD.
Uchaze i jsou povinni ocenit v echny polo ky, jakékoliv zásahy uchaze  do
polo kového rozpo tu a soupisu jsou bez p edchozího souhlasu zadavatele
nep ípustné.

7.5. P ekro ení nabídkové ceny
Celkovou vý i nabídkové ceny je mo no p ekro it v d sledku dohodnutých zm n
nebo nepln ní podmínek smlouvy o úv ru ze strany zadavatele i v p ípad , e by
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v pr hu pln ní ve ejné zakázky do lo ke zm  právních p edpis  o dani s p idané
hodnoty týkajících se bankovních slu eb, tj. p ipou tí zvý ení ceny o p ípadnou
sazbu dan  s p idané hodnoty.

7.6. Platební podmínky
Ve keré platby budou realizovány v K , p ípadn  v jejich ekvivalentu. Úroky a
ve keré neúrokové náklady budou spláceny m sí  ji  od po átku pln ní ve ejné
zakázky. První splátka jistiny a úrok  bude 31.05.2011.

VIII. OBCHODNÍ PODMÍNKY

8.1. Sou ástí nabídky bude návrh úv rové smlouvy, který musí akceptovat ve keré
po adavky stanovené zadavatelem v oznámení zadávacího ízení i v této zadávací
dokumentaci, a to jak po adavky v cné a technické, tak po adavky právní a smluvní.
Návrh smlouvy musí dále obsahovat ve keré podmínky, za nich  uchaze  nabízí
spln ní ve ejné zakázky ve své nabídce.

8.2. Návrh smlouvy o poskytnutí úv ru bude zpracován v souladu s p íslu nými právními
edpisy, které se vztahují k p edm tu této ve ejné zakázky, rozhodné je eské

právo. Návrh smlouvy nesmí obsahovat ádná ujednání odvolávající se na
eobecné obchodní podmínky uchaze e nebo jiné dokumenty, které mohou být

v budoucím období do doby splatnosti úv ru uchaze em jednostrann  zm ny.
echny podmínky úv ru musí být obsa eny p ímo v textu smlouvy o úv ru.

8.3. Návrh úv rové smlouvy musí být podepsaný osobou oprávn nou jednat jménem i
za uchaze e, a to zp sobem uvedeným v p íslu né listin  prokazující zp sob
jednání. P edlo ení nepodepsaného textu smlouvy není p edlo ením návrhu
smlouvy, nabídka uchaze e se tak stává neúplnou a zadavatel vylou í takového
uchaze e z dal í ú asti v zadávacím ízení.

IX. Z SOB HODNOCENÍ NABÍDEK

echny v ádné lh  doru ené nabídky, které budou podány kvalifikovanými uchaze i a
budou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami, budou posouzeny a hodnoceny.

Hodnocení nabídek bude provád no podle jediného hodnotícího kritéria, kterým je nejni í
nabídková cena. Nabídky budou hodnoceny tak, e podle vý e nabídkové ceny hodnotící
komise sestaví po adí nabídek. Jako nejvhodn í bude vybrána nabídka s nejni í
nabídkovou cenou.

X.  DATUM, AS A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek s nabídkami prob hne v kancelá i spole nosti Compet Consult s.r.o., na
adrese: Ruprechtická 539/19, 460 01 Liberec, v jednací místnosti dne 23.03.2010 v 11:00
hodin.
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XI. L TA A ZP SOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK

Lh ta pro podání nabídek po íná b et dnem následujícím po dni odeslání oznámení
otev eného zadávacího ízení ke zve ejn ní v  IS VZ US  a  kon í dne 23.03.2010 v 10:00
hodin.
Místem pro podání nabídky je kancelá  spole nosti Compet Consult s.r.o., Ruprechtická
539/19, 460 01 Liberec. Nabídky je mo no podat osobn , v po-pá od 08:00 do 15:00 hod.,
nebo zaslat na vý e uvedenou adresu pov ené osoby tak, aby nabídky byly na tuto adresu
doru eny nejpozd ji do konce lh ty k podání nabídek. Pozd ji doru ené nabídky se
neotvírají.

Nabídka bude p edána ve dvou písemných vyhotoveních - v jednom originále a jedné
kopii, a v jednom elektronickém vyhotovení ve  formátu  MS  WORD,  MS  EXCEL,  PDF.

echna vyhotovení nabídky budou zadavateli doru ena v jedné uzav ené obálce ozna ené
názvem ve ejné zakázky a heslem „ZADÁVACÍ  ÍZENÍ - NEOTVÍRAT“. Na obálce bude
rovn  uvedena adresa, na ni  je mo né zaslat oznámení o pozdním doru ení nabídky dle §
71 odst. 6 zákona.

Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních po adavk  zadavatele
uvedených v oznámení zadávacího ízení a této zadávací dokumentaci. Nabídka i ve keré
dal í doklady po adované zákonem a zadávacími podmínkami, musí být p edlo eny
v eském jazyce, pokud jsou  vydány v jiném jazyce, musí být p edlo en jejich ú edn
ov ený p eklad do eského jazyka.
Originál nabídky bude ozna en jako „originál“ a kopie nabídky budou ozna eny jako
„kopie“. Kopie nabídky musí být úplnými kopiemi originální nabídky, z eho  pouze
v originálním vyhotovení je t eba dolo it po adované doklady v originále nebo ú edn
ov ené kopii. Elektronické vyhotovení nabídky bude obsahovat pouze nabídkovou ást
(Titulní list, Podmínky uchaze e pro poskytnutí úv ru, Cenovou nabídku a Návrh úv rové
smlouvy). V p ípad  rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení nabídky.

Nabídka musí být datována a na „titulním listu“ podepsána uchaze em, resp. osobou
oprávn nou k zastupování statutárního orgánu uchaze e v souladu se zp sobem
podepisování za spole nost uvedeném v obchodním rejst íku, p íp. osobou zmocn nou
k takovému úkonu, v takovém p ípad  dolo í uchaze  v nabídce originál nebo ú edn
ov enou kopii plné moci.

Z d vodu ochrany oprávn ných zájm  uchaze  doporu uje zadavatel podat nabídky
s jednotliv  o íslovanými listy (v etn  doklad  k prokázání kvalifikace) zabezpe enými
vhodným zp sobem proti manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat nepovinné p ílohy
(fotografie, prospekty a dal í materiály), pak by tyto p ílohy m ly být neodd liteln  za azeny

 na konci za vlastní nabídkou uchaze e.

Po aduje-li uchaze , aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, ne  je sídlo
uvedené v oprávn ní k podnikání nebo obchodním rejst íku, je povinen tuto adresu, telefon,
fax, kontaktní osoby a dal í identifika ní údaje uvést na „titulním listu“ své nabídky. Nebude-li
na této adrese doporu ená zásilka uchaze em p evzata, bude p esto pova ována za
doru enou.

XII. LEN NÍ NABÍDKY

Zadavatel doporu uje p edlo it nabídky v tomto jednotném len ní:
A. Titulní list nabídky, obsahující identifika ní údaje o uchaze i, celkovou nabídkovou

cenu a prohlá ení o vázanosti obsahem nabídky po celou dobu zadávací lh ty
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B. Obsah nabídky s uvedením názv  jednotlivých kapitol v etn  p íloh, ísel list  a
celkového po tu list  v nabídce

C. Doklad prokazující zp sob podepisování za uchaze e (výpis z OR, plná moc,
podpisový vzor apod.)

D. Doklady k prokázání kvalifikace
E. Podmínky uchaze e pro poskytnutí úv ru (v souladu s touto ZD)
F. Cenová nabídka (dle formulá e . 2 této ZD)
G. Návrh úv rové smlouvy
H. ílohy (nepovinné)

XIII. ZADÁVACÍ LH TA

Zadávací lh ta za íná b et okam ikem skon ení lh ty pro podání nabídek. Zadávací lh ta
iní 90 kalendá ních dní.

Uchaze  je svou nabídkou vázán do konce zadávací lh ty, resp. do dne doru ení oznámení
zadavatele o výb ru nejvhodn í nabídky. Zadávací lh ta se prodlu uje uchaze m
umíst ným na prvních t ech místech v po adí a  do doby uzav ení smlouvy nebo p ípadného
zru ení zadávacího ízení.

XIV. DAL Í INFORMACE – DOTAZY, KONZULTACE

Písemné dotazy
Pokud bude zájemce po adovat dopl ující informace nebo vysv tlení, za le své dotazy
písemnou formou (po tou, faxem nebo e-mailem) na adresu pov ené osoby Compet
Consult s.r.o., Ruprechtická 539/19, 460 01 Liberec, telefon, fax: +420 481 030 368, e-
mail: competconsult@competconsult.cz. Dotazy musí být doru eny nejpozd ji 12 dn

ed uplynutím lh ty pro podání nabídek. Odpov di na dotazy jednotlivých zájemc  budou
v zákonném termínu zaslány písemn  (e-mailem) v dy v em zájemc m.

Prohlídka místa pln ní
Prohlídka místa pln ní se nekoná.

XV. DAL Í PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE

• Zadavatel si vyhrazuje právo zm nit, p íp. up esnit zadávací podmínky.

• Zadavatel je oprávn n zru it zadávací ízení z d vod  uvedených v § 84 zákona.

• Uchaze i nemají právo na úhradu náklad  spojených s ú astí v zadávacím ízení.

• Uchaze i nesou ve keré náklady spojené s vypracováním a podáním nabídky.
Zadavatel v ádném p ípad  neponese za takové náklady zodpov dnost, bez ohledu
na pr h a výsledek zadávacího ízení.

• Zadavatel není oprávn n vracet uchaze m jejich nabídky, a to ani v p ípad  zru ení
zadávacího ízení.

• Zadavatel si vyhrazuje právo p ed rozhodnutím o p id lení zakázky ov it p íp.
vyjasnit informace a skute nosti deklarované uchaze em v jeho nabídce.
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• Údaje, které jsou p edm tem hodnocení, je zadavatel oprávn n zve ejnit v rámci
od vodn ní výb ru nejvhodn í nabídky (v rámci Rozhodnutí o výb ru nejvhodn í
nabídky a Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek). Dal í obsah nabídek pova uje
zadavatel za d rný.

XVI. ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ

• Ve ejná zakázka je vypsána v souladu se z. . 137/2006 Sb.. o ve ejných zakázkách,
v platném zn ní (dále jen zákon).

• Nespln ní podmínek zadání i neúplnost nabídky je d vodem k vy azení nabídky
z hodnocení a vylou ení uchaze e z dal í ú asti v otev eném zadávacím ízení.

• Zd vodn né námitky proti úkon m zadavatele m e podat kterýkoliv dodavatel, který
má nebo m l zájem na získání této ve ejné zakázky a kterému v d sledku
domn lého poru ení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho
právech. Námitky musí st ovatel doru it zadavateli v souladu s § 110 zákona
nejpozd ji do 15 dn  ode dne, kdy se o domn lém poru ení zákona úkonem
zadavatele dozví, nejpozd ji v ak do uzav ení smlouvy. Námitky proti zadávacím
podmínkám musí st ovatel doru it zadavateli nejpozd ji do 5 dn  od skon ení lh ty
pro podání nabídek.

Za zadavatele:
Ing. Dan Ramzer,

starosta m sta

Za osobu pov enou výkonem zadavatelských inností:
Ing. Martina Bufková Rychecká

jednatelka firmy Compet Consult s.r.o.
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