Písemná zpráva zadavatele o veřejné zakázce
„Poskytnutí investičního úvěru pro VaK Nymburk, a.s. v r. 2015“

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
o podlimitní veřejné zakázce na finanční služby
„Poskytnutí investičního úvěru pro VaK Nymburk, a.s. v r. 2015“,
zadávané v souladu s § 25 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona, na základě výzvy k podání
nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Čj.: 462/15 ze dne 19. ledna 2015.
Písemná zpráva zadavatele je vyhotovena v souladu s § 85 odst. 1 a 2 zákona a uveřejněna je na profilu
zadavatele v souladu s § 85 odst. 4 zákona

A) Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě:
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE:
název:
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
sídlo:
Bobnická 712, 288 21 Nymburk
IČ:
463 57 009
právní forma: akciová společnost
zastoupená:
Ing. Milošem Peterou – předsedou představenstva
2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Jedná se o veřejnou zakázku na finanční služby s názvem dle klasifikace CPV „Poskytování úvěrů“, kód
CPV 66113000-5.
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na finanční služby je poskytnutí investičního úvěru pro
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. ve výši úvěrového limitu 60.000.000 Kč s pevnou úrokovou sazbou
platnou po celou dobu trvání smlouvy o úvěru, uzavřené mezi Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. a
vybraným uchazečem. Úvěr bude použit na financování investičních potřeb zadavatele, mezí které
v současnosti patří zejména akce „Intenzifikace a rozšíření ČOV Poděbrady“, „Intenzifikace ČOV Městec
Králové“ a „ČOV Benátecká Vrutice – intenzifikace“. Zadavatel si vyhradil právo možnosti použití investičního
úvěru na financování dalších jeho investic, které mohou být v nejbližším období realizovány (v předpokládaném
období čerpání úvěru + 6 měsíců). Zadavatel si vyhradil právo prodloužit předpokládanou dobu čerpání úvěru
až o 6 měsíců a s ohledem na tuto skutečnost rovněž všechny následující termíny a lhůty s tím spojené – viz
též následující „Parametry úvěru a podmínky poskytnutí a čerpání úvěru“, bod c).
Zadavatel je plátcem DPH a bude uplatňovat odpočet DPH, resp. fakturace na vybrané práce dle zákona o
DPH bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti.
Parametry úvěru a podmínky poskytnutí a čerpání úvěru:
a) Poskytnutí investičního úvěru ve výši 60 000 000 Kč (slovy: šedesátmilionůkorunčeských).
b) Pevná úroková sazba platná po celou dobu trvání smlouvy o úvěru.
c) Předpokládané čerpání úvěru od 01. 04. 2015 do 31. 12. 2015 dle potřeb zadavatele. Skutečná doba
čerpání je závislá na zahájení a průběhu investičních akcí zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo
prodloužit předpokládanou dobu čerpání úvěru až o 6 měsíců a s ohledem na tuto skutečnost rovněž
všechny následující termíny a lhůty s tím spojené.
d) Čerpání úvěru bude probíhat postupně dle potřeb zadavatele na speciální účet zadavatele na základě
předložených faktur zhotovitele (zhotovitelů).
e) Splácení úroků v období čerpání úvěru měsíčně vždy k 15. dni v měsíci, počínaje 1. měsícem, ve kterém
došlo k čerpání a konče 15. 12. 2015.
f)
Splátka jistiny v době splácení úvěru bude prováděna pravidelnými rovnoměrnými měsíčními splátkami
společně se splátkou úroků vždy k 15. dni kalendářního měsíce počínaje datem 15. 01. 2016 a konče
datem 15. 12. 2025., celkem 120 splátek v období splácení úvěru.
Podmínky zadavatele spojené s poskytnutím úvěru:
Uchazeč / banka
a) Čerpání úvěru na speciální účet po potřebu financování investičních akcí zadavatele.
b) Musí být umožněno refinancování již uhrazených nákladů zadavatele v souvislosti s účelem úvěru.
c) Čerpání úvěru nesmí být podmíněno vkladem či čerpáním vlastních zdrojů.
d) Poskytnutí úvěru bez zajištění.
e) Možnost mimořádných splátek jistiny bez sankcí či jiných poplatků kdykoli k datu řádné splátky a možnost
umořit úvěr před termínem sjednaným v úvěrové smlouvě (před termínem uvedeným ve splátkovém
kalendáři) bez sankcí či jiných poplatků.
f)
Nedočerpání úvěru bude umožněno bez sankčních poplatků.
g) Závazková provize ani jiný poplatek za rezervaci zdrojů nebude požadován.
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Poskytnutí úvěru nebude uchazeč podmiňovat převodem platebního styku na účty vedené u uchazeče.
Uchazeč nebude podmiňovat poskytnutí úvěru poskytnutím žádného jiného produktu s výjimkou běžného
účtu určeného k provádění splátek jistiny a úroků.
j)
Uchazeč je oprávněn být informován o investičních aktivitách Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
převyšujících částku. 10 000 000 Kč za běžný rok.
k) Uchazeč v návrhu úvěrové smlouvy neuvede jednorázové pokuty, které by v případě uplatnění výrazně
zvyšovaly celkovou cenu úvěru (smluvní pokuty za případné neplnění smluvních podmínek a úroky
z prodlení mohou být uvedeny max. v obvyklé, resp. přiměřené výši).
l)
Uchazeč v návrhu úvěrové smlouvy neuvede jakékoliv jiné podmínky nezohledněné v zadávacích
podmínkách, které by v případě uplatnění výrazně zvyšovaly celkovou cenu úvěru.
m) Uchazeč v návrhu úvěrové smlouvy nebude podmiňovat poskytnutí úvěru jakýmikoliv jinými podmínkami
nevýhodnými pro zadavatele či omezujícími jeho činnost či jeho pravomoc.
n) Případné změny úvěrové smlouvy budou provedeny bezplatně.
h)
i)

3. CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ:
Celková cena veřejné zakázky dle jednotně stanoveného modelu čerpání a splácení úvěru činí
2.626.470,83 Kč. Cena sjednaná ve smlouvě je dána nabídnutou pevnou úrokovou sazbou 0,79 % p.a. a
celkovou výší neúrokových nákladů 4.000,00 Kč za celou dobu trvání úvěrového vztahu.

B) Zvolený druh zadávacího řízení:
V souladu s § 25 písm. a) zákona k zadání podlimitní veřejné zakázky na finanční služby bylo použito
zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona.

C) Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, jaká
část zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO UCHAZEČE:
Obchodní firma/název uchazeče
Česká spořitelna, a.s.
Sídlo uchazeče
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Právní forma uchazeče
akciová společnost
IČ:
452 44 782
2. ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla nejnižší nabídková cena. Nabídkovou
cenou je rozuměn celkový náklad na poskytnutí úvěru v Kč, jakožto součet úrokových a neúrokových nákladů.
V obou položkách nabídkové ceny musely být zahrnuty veškeré náklady uchazeče spojené s poskytnutím úvěru
včetně jeho zisku, režie atd. tak, aby byla cenou nejvýše přípustnou. Souměřitelnou (modelovou) nabídkovou
cenu uchazeč stanovil a v nabídce předložil jako součet dvou položek – celkové výše úroků a celkové výše
neúrokových nákladů. Celkovou výši úroků uchazeč stanovil dle jím nabídnuté pevné úrokové sazby platné po
celou dobu trvání smlouvy o úvěru. Neúrokové náklady po celou dobu trvání úvěrového vztahu – všechny
poplatky a provize spojené s poskytnutím a správou úvěru, byly v nabídce specifikovány ve Formuláři
rekapitulace nabídkové ceny. Uchazeč Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 452
44 782, ve své nabídce pořadové číslo 1 dokladoval nejnižší nabídkovou cenu ve výši 2.626.470,83 Kč
z důvodu, že nabídl neúrokové náklady ve výši 4.000,00 Kč a nejnižší pevnou úrokovou sazbu 0,79 % p.a.
3. JAKÁ ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MÁ BÝT PLNĚNA PROSTŘEDNICTVÍM SUBDODAVATELE:
Veřejná zakázka nebude plněna prostřednictvím subdodavatelů.

D) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny:
Nabídku podali následně uvedení 2 uchazeči.
nabídka pořadové číslo 1:
Obchodní firma/název uchazeče
Sídlo uchazeče
Právní forma uchazeče
IČ:
nabídková cena v Kč:

Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
akciová společnost
452 44 782
2.626.470,83
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nabídka pořadové číslo 2:
Obchodní firma/název uchazeče
Sídlo uchazeče
Právní forma uchazeče
IČ:
nabídková cena v Kč:

Komerční banka, a.s.
Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1
akciová společnost
453 17 054
3.559.040,00

E) Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a
odůvodnění jejich vyloučení:
Z účasti v zadávacím řízení nebyl vyloučen žádný z uchazečů.

F) Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu:
Žádný z uchazečů nebyl vyloučen z účasti v zadávacím řízení z důvodu předložení mimořádně nízké
nabídkové ceny.

G) Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění:
K zadání této veřejné zakázky nebylo použito jednací řízení bez uveřejnění.

H) Důvod zrušení zadávacího řízení:
Zadávací řízení zrušeno nebylo.

V Praze dne 15. 04. 2015

Ing. Jan H á r o v n í k
S.I.K., spol. s r.o., Paříkova 354/5, Praha 9, IČ: 251 08 433
zástupce zadavatele v řízení dle § 151 zákona
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