OBEC HODSLAVICE
742 71 Hodslavice č.p. 211
WWW.HODSLAVICE.CZ

VAŠE SP.ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA: 550/2013
VYŘIZUJE: Mgr. Pavla Adamcová
TEL.: 556 750 010/728 282 494
E-MAIL: starosta@hodslavice.cz
DATUM: 29.5.2013

Věc:

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru k zajištění spolufinancování projektu
„Energetické úspory ZŠ Hodslavice“.

Název veřejné zakázky:

Poskytnutí úvěru k zajištění spolufinancování projektu
„Energetické úspory ZŠ Hodslavice“

zadavatel:
Statutární zástupce :

OBEC HODSLAVICE, 742 71 Hodslavice 211, IČ 00297917
Mgr. Pavla Adamcová, starostka

1) Předmět veřejné zakázky (dále VZ) malého rozsahu
Druh veřejné zakázky – služby, poskytnutí úvěru
Popis předmětu VZ
Předmětem VZ je poskytnutí úvěru na zajištění spolufinancování projektu „Energetické úspory ZŠ
Hodslavice“. Projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Životního prostředí z prostředků FS
SFŽP ČR.
Požadujeme navržení 2 variant poskytnutí úvěru – dle délky splácení na 5 let a 6 let.

Parametry úvěru:
Typ úvěru:
úvěr na financování podílu vlastních zdrojů na projekt „Energetické úspory ZŠ
Hodslavice“ s odkladem splátek do 1.4
.2014
Výše úvěru:
6.000.000,- Kč
Měna úvěru:
česká koruna
Čerpání úvěru:
postupně nebo jednorázově od 1.9.2013 do 31.12.2013
Splatnost úvěru: postupně nebo jednorázově od 1.4.2014 do 31.3.2019/2020 (5/6 let)
Zajištění:
zajištění rozpočtovými příjmy Obce Hodslavice
Splácení jistiny a úroku:
pravidelné a rovnoměrné měsíční splátky jistiny i úroků k poslednímu dni
měsíce, možnost mimořádných splátek a předčasného splacení bez sankcí
Úroková sazba: pevná úroková sazba v % (platná po celou dobu čerpání a splácení úvěru)
Zpracovatelský poplatek:
dle nabídky banky
Ostatní poplatky: poplatek za vedení úvěrového účtu, dle nabídky banky
Další poplatky:
poplatek za rezervaci zdrojů aj.
Další nabídky banky:
bonusy pro obec apod.
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2) Doba a místo plnění
Předpokládané zahájení čerpání:
9/2013
Předpokládané ukončení čerpání: 31.12.2013
Zahájení splácení úvěru:
1.4.2014
Ukončení splácení úvěru:
31.3.2019/2020
Místo plnění: Obec Hodslavice, 742 71 Hodslavice č.p. 211
3) Lhůta pro podání nabídky.
Lhůta pro podání nabídky končí dne 10.6.2013 v 16:00 hodin.
Nabídka může být podána osobně, Datovou schránkou nebo doručena poštou v uzavřené obálce,
označené nápisem „NABÍDKA NA POSKYTNUTÍ ÚVĚRU“.
Adresa pro podání nabídek je:
Obecní úřad Hodslavice
742 71 Hodslavice č.p. 211
DS: 88tbebn
Osobně lze nabídky doručit na Obecní úřad Hodslavice v úředních hodinách.
4) Forma a obsah nabídek.
Nabídka musí být předložena písemně v českém jazyce a musí obsahovat:
- cenovou nabídku modelování - úplného plánu splátek na 5/6 let - pro obě varianty
- celková výše úroků a poplatků po dobu splácení úvěru - pro obě varianty
- návrh úvěrové smlouvy pro obě varianty
- uvedení všech cen poskytnutých služeb – poplatků za vedení účtu a dalších,
- základní kvalifikační kritéria doložená čestným prohlášením oprávněné osoby
- profesní kvalifikační předpoklady k předmětu služby
Nabídka může obsahovat dalších možné dodavatelem poskytnuté služby a výhody.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodů, a to kdykoliv, nejpozději
však do uzavření úvěrové smlouvy.
Případné další dotazy zasílejte na e-mail starosta@hodslavice.cz, nebo na tel.: 728 282 494.

Mgr. Pavla Adamcová v.r.
starostka obce
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