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PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, 

KTERÉ SE USKUTEČNÍ DNE 25. 4. 2013 

 

05  FINANČNÍ  ZÁLEŽITOSTI 

 

 

1) Dlouhodobý úvěr ve výši 60 mil. Kč 

2) Schválení účetní závěrky města Turnov za rok 2012 

3) MST s.r.o. poskytnutí půjčky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  

1) Zadávací dokumentace pro otevřené nadlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách „Dlouhodobý úvěr města Turnov ve výši 60 mil. Kč“ 

viz strana 7 - 23 

2) Výkazy k 31. 12. 2012 města Turnov:   

a. Rozvaha 

b. Výkaz zisku a ztráty 

c. Příloha 

d. Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2012 
e. Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2012  
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05/1 Dlouhodobý úvěr ve výši 60 mil. Kč 

Předkládá:  Ing. Jaromír Pekař 

Vypracovala:  Bc. Chodaničová Jana 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Jaromír Pekař, Bc. Jana Chodaničová 

Předložení materiálu uloženo: zákonem 

Právní norma, popř.vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů 

Vztah k rozpočtu města:  

Zdůvodnění a vysvětlení: 

Vážení zastupitelé a zastupitelky, 

Zastupitelstvo města Turnov na svém jednání dne 28. 2. 2013 usnesením č. 48/2013 schválilo 

přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 60 mil. Kč, následně rada města dne 9. 4. 2013 svým 

usnesením č. 167/2013 schválila podmínky vyhlášení veřejné zakázky, zadávací dokumentaci 

pro otevřené nadlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:  

„Dlouhodobý úvěr města Turnov ve výši 60 mil. Kč“ a jmenný seznam členů včetně 

náhradníků hodnotící komise. Na základě toho Vám předkládáme na vědomí schválené 

podmínky zadávací dokumentace, stanovení základního hodnotícího kritéria pro zadání 

nadlimitní veřejné zakázky a jmenný seznam členů a náhradníků hodnotící komise pro otevření 

obálek, posouzení a hodnocení nabídek v rámci nadlimitní veřejné zakázky na služby zadané 

formou otevřeného řízení na akci „Dlouhodobý úvěr města Turnov ve výši 60 mil. Kč“. 

 

Dle zákona o veřejných zakázkách při nadlimitní VZ je povinnost na stránkách MMR ve 

věstníku veřejných zakázek nejdříve podat formulář Oznámení předběžných informací na 

poskytnutí dlouhodobého úvěru 60 mil. Kč, jde o předběžné oznámení veřejného zadavatele 

cca měsíc před vyhlášením zadávacího řízení – uskutečněno dne 26. 3. 2013. 

 

Přehled informací k nadlimitní veřejné zakázce (viz zadávací dokumentace příloha 1): 

 

a) dlouhodobý úvěr bude použit na investiční akce v letech 2013 – 2014 

 

čerpání úvěru bude v letech 2013 a 2014 dle potřeby a realizace investičních akcí města Turnov 

v těchto letech, viz usnesení ZM 48/2013 ze dne 28. 2. 2013 

 

b) podmínky zadávací dokumentace „Dlouhodobý úvěr města Turnov ve výši 60 mil. Kč“: 

 
Výše úvěru – 60 000 000 Kč. 

Měna úvěru – česká koruna 
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Čerpání úvěru – postupně na základě faktur předložených bance po datu podpisu úvěrové smlouvy 

na základě předložených dokumentů pro čerpání úvěru. Předpokládané čerpání od 1. 9. 2013 do 31. 

12. 2014, s možností prodloužení o 6 měsíců.  

Zajištění – bez zajištění.  

Splácení úroku – splácení úroků započne po zahájení čerpání úvěru, splácení úroků bude 

realizováno v pravidelných, rovnoměrných měsíčních splátkách. 

Splácení jistiny – 1. splátka jistiny bude provedena 01/2015 a poslední předpokládaná splátka 

jistiny bude realizována 12/2024. Splácení jistiny bude realizováno v pravidelných, rovnoměrných 

měsíčních splátkách. Splátky jistiny budou od 1. 1. 2015, splátky úroků budou hrazeny měsíčně, 

délka úvěru bude 10 let. 

Úroková sazba – pevná úroková sazba v % (platná po celou dobu čerpání a splácení úvěru) 

Zpracovatelský poplatek – nebude akceptován. 

Ostatní poplatky – poplatek za vedení účtu bude neměnný po celou dobu realizace a splácení 

úvěru. Ostatní poplatky budou rovněž neměnné po celou dobu realizace a splácení úvěru. 

  

c) hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky 

 

základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle § 78 odst. 1, písm. b zákona 

o veřejných zakázkách = nejnižší nabídková cena = náklady úvěru celkem 
 

členění nabídkové ceny:         

a) úrokové náklady v Kč: pevná úroková sazba na principu ACT/360 platná po celou dobu 

splatnosti úvěru 

b) neúrokové náklady v Kč: všech dalších poplatků, provizí, odměn a ostatních nákladů po 

celou dobu trvání úvěrové smlouvy (bez sankčních plateb) po celou dobu splatnosti úvěru 

 

d) jmenný seznam členů a náhradníků hodnotící komise pro otevření obálek, posouzení a 

hodnocení nabídek v rámci nadlimitní veřejné zakázky na služby zadané formou 

otevřeného řízení na akci „Dlouhodobý úvěr města Turnov ve výši 60 mil. Kč“: 

 

1) člen: Ing. Zdeněk Romany, člen finančního výboru, ZM 

náhradník: Ing. Miroslav Šmiraus, tajemník Městského úřadu Turnov 

 

2) člen: Ing. Tomáš Sláma, předseda finančního výboru, RM, ZM 

náhradník: Ing. Lubomír Šubert, člen finančního výboru 

 

3) člen: Ing. Jaroslav Knížek, člen finančního výboru 

náhradník: p. Jiří Kubíček, člen finančního výboru 

 

4) člen: p. Karel Jiránek, člen finančního výboru, RM, ZM 

náhradník: Ing. Václav Hájek, člen finančního výboru 
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5) člen: Bc. Jana Chodaničová, vedoucí finančního odboru 

náhradník: pí Zdena Salačová, zaměstnanec finančního odboru 

 

6) člen: Mgr. Otakar Špetlík, místostarosta města 

náhradník: Ing. Tomáš Hocke, starosta města 

 

7) člen: Ing. Petr Soudský, člen kontrolního výboru, ZM  

náhradník: Jindřich Zeman, DiS., člen kontrolního výboru  

 

Hodnotící komise zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami. 

 

 

e) zadluženost města k 28. 2. 2013  

 

zadluženost města k 28. 2. 2013 činí 79 564 828,60 Kč (přehled viz níže uvedená tabulka) 

splátky jistin stávajících úvěrů od března do prosince 2013 činí 15 408 280 Kč 

 

 
 

Příloha 1: zadávací dokumentace  

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Turnov bere na vědomí podmínky vyhlášení veřejné zakázky a 

zadávací dokumentaci pro otevřené nadlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách:  „Dlouhodobý úvěr města Turnov ve výši 60 mil. Kč“. 
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05/2 Schválení účetní závěrky za rok 2012 

Předkládá:  Ing. Jaromír Pekař 

Vypracovala:  Bc. Chodaničová Jana 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Jaromír Pekař, Bc. Jana Chodaničová 

Předložení materiálu uloženo: zákonem 

Právní norma, popř.vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů 

Vztah k rozpočtu města:  

Zdůvodnění a vysvětlení: 

Vážení zastupitelé a zastupitelky 

dle zákona o obcích má zastupitelstvo města za účetní období roku 2012 poprvé povinnost 

schvalovat účetní závěrku obce. K tomuto bodu přikládáme přílohou účetní výkazy města 

Turnov k 31. 12. 2012: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o změnách vlastního 

kapitálu a Přehled o peněžních tocích. 

 

Důvodová zpráva: 

Zákon 239/2012 Sb. ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony má za následek mimo jiné 
změnu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Konkrétně se jedná o změnu v § 84  - nové znění 
 (2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno 
 a) schvalovat program rozvoje obce, 
 b) schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce sestavenou k 
rozvahovému dni, 

 

Příloha 2a-e: výkazy k 31. 12. 2012 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Turnov za účetní období 2012 

sestavenou k rozvahovému dni 31. prosince 2012.  
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05/3 Finanční záležitosti – půjčka MST, s.r.o. 

 

Předkládá: Ing. Pekař Jaromír  

 

Vypracovala: Bc. Chodaničová Jana  

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Pekař Jaromír, Bc. Chodaničová Jana  

 

Předložení materiálu uloženo:  

 

Přílohy: 0  

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších 

předpisů  

 

Projednáno v: bude ve finančním výboru  

 

Vztah k rozpočtu města: výdaj  

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  

 

Vážení zastupitelé a zastupitelky,  

 

Městská sportovní Turnov, s. r. o. jako investor akce Sportovní areál Maškova zahrada bude v roce 

2013 hradit dokumentaci ke stavebnímu povolení a realizaci stavby, architektonický dohled, 

zajištění vrtu, poplatek za připojení elektřiny a další odborné posudky na Maškovu zahradu 

předpokládané celkové výši cca 2700 tis. Kč. Navrhujeme poskytnutí půjčky MST s.r.o. na 

zaplacení výše uvedených výdajů. Splátka této půjčky bude započtena v rámci vkladu do 

základního kapitálu MST v roce 2013 případně v roce 2014.  V rozpočtu na rok 2013 je zahrnuta 

částka 2700 tis. Kč ve výdajích OSM (řádek č. 370 Projekty Maškova zahrada příspěvek MST). 

  

 

Návrh na usnesení:  

 

Zastupitelstvo města Turnov schvaluje poskytnutí půjčky Městské sportovní Turnov, s. r. o. 

ve výši 2 700 tis. Kč, a to bez zajištění. Splátka půjčky bude součástí vkladu do základního 

kapitálu Městské sportovní Turnov, s.r.o. 
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Příloha 1 – Zadávací dokumentace 

 
  

 

Město Turnov 

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 

Ing. Tomáš Hocke, starosta  

 

 

 

ZZAADDÁÁVVAACCÍÍ   DDOOKKUUMMEENNTTAACCEE  

  

 

 

ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

vveeřřeejjnnéé  zzaakkáázzkkyy    

 

 

„Dlouhodobý úvěr Města Turnov ve výši 60 mil. Kč“ 

 

vypsané v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů 
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Obsah zadávací dokumentace 

11..  ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  ÚÚDDAAJJEE  OO  ZZAADDAAVVAATTEELLII                

22..  TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  PPOODDMMÍÍNNKKYY  ((§§  4455))                

33..  MMÍÍSSTTOO  PPLLNNĚĚNNÍÍ  VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  ZZAAKKÁÁZZKKYY    

44..  DDOOBBAA  PPLLNNĚĚNNÍÍ  VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  ZZAAKKÁÁZZKKYY    

55..  DDOODDAATTEEČČNNÉÉ  IINNFFOORRMMAACCEE  KK  ZZAADDÁÁVVAACCÍÍ  DDOOKKUUMMEENNTTAACCII  

66..  PPOOŽŽAADDAAVVKKYY  NNAA  KKVVAALLIIFFIIKKAACCII  

77..  ZZPPŮŮSSOOBB  ZZPPRRAACCOOVVÁÁNNÍÍ  NNAABBÍÍDDKKOOVVÉÉ  CCEENNYY  

88..  PPLLAATTEEBBNNÍÍ  PPOODDMMÍÍNNKKYY  

99..  KKRRIITTÉÉRRIIAA  AA  ZZPPŮŮSSOOBB  HHOODDNNOOCCEENNÍÍ  VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  ZZAAKKÁÁZZKKYY  

1100..  OOBBSSAAHH  NNÁÁVVRRHHUU  SSMMLLOOUUVVYY  ((OOBBCCHHOODDNNÍÍ  PPOODDMMÍÍNNKKYY))  

1111..  ČČLLEENNĚĚNNÍÍ  NNAABBÍÍDDKKYY  

1122..  PPOODDPPIISS  SSMMLLOOUUVVYY  AA  ZZÁÁRRUUKKAA  NNAA  PPLLNNĚĚNNÍÍ  SSMMLLOOUUVVYY  

1133..  PPOOKKYYNNYY  PPRROO  ZZPPRRAACCOOVVÁÁNNÍÍ  NNAABBÍÍDDKKYY  

1144..  PPOOSSKKYYTTOOVVÁÁNNÍÍ  DDOODDAATTEEČČNNÝÝCCHH  IINNFFOORRMMAACCÍÍ  KK  ZZAADDÁÁVVAACCÍÍ  DDOOKKUUMMEENNTTAACCII  

1155..  LLHHŮŮTTAA  AA  MMÍÍSSTTOO  PPRROO  PPOODDÁÁNNÍÍ  NNAABBÍÍDDEEKK,,  OOTTEEVVÍÍRRÁÁNNÍÍ  OOBBÁÁLLEEKK  

1166..  OOBBEECCNNÉÉ  PPOOKKYYNNYY  

1177..  VVÝÝDDAAJJEE  SSPPOOJJEENNÉÉ  SS  PPOODDÁÁNNÍÍMM  NNAABBÍÍDDKKYY  

1188..  DDAALLŠŠÍÍ  PPOODDMMÍÍNNKKYY  AA  VVYYHHRRAAZZEENNÁÁ  PPRRÁÁVVAA  ZZAADDAAVVAATTEELLEE  
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11..          ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  ÚÚDDAAJJEE  OO  ZZAADDAAVVAATTEELLII  

 

NNáázzeevv  zzaaddaavvaatteellee  : MMĚĚSSTTOO  TTUURRNNOOVV  

SSííddlloo  : Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 

IIČČ  : 00276227 

TTeelleeffoonn  : 481366111 

FFaaxx  : 481366112 

KKoonnttaakkttnníí  oossoobbyy  1. Jméno : Ing. Tomáš Hocke 

   Funkce : starosta města 

   e-mail : t.hocke@mu.turnov.cz 

   Telefon : 481366223 

  2. Jméno : Bc. Jana Chodaničová 

   Funkce : vedoucí finančního odboru 

   e-mail : j.chodanicova@mu.turnov.cz 

   Telefon : 481366203 

 

22..          TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  PPOODDMMÍÍNNKKYY  ((§§  4455))  

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 60000000 
Kč na financování investičních akcí v roce 2013 a 2014.  

Způsob čerpání: na základě předložených faktur městem Turnov na investiční akce 
v letech 2013 a 2014.  

Předpokládaná hodnota zakázky činí 6065000 Kč.   

 

Zadavatel požaduje: 

a) rezervaci finančních prostředků z nečerpaného úvěru bez poplatku. 
b) případné nedočerpání úvěru bez poplatku a sankce. 
c) předčasné splacení úvěru bez poplatku a sankce. 
d) uchazeč bude svou nabídkou vázán do 30. 9. 2013 
e) zajištění: bez zajištění 
 

 

33..          MMÍÍSSTTOO  PPLLNNĚĚNNÍÍ  VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  ZZAAKKÁÁZZKKYY  

Místem plnění veřejné zakázky je Město Turnov. 

mailto:t.hocke@mu.turnov.cz
mailto:j.chodanicova@mu.turnov.cz
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44..          DDOOBBAA  PPLLNNĚĚNNÍÍ  VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  ZZAAKKÁÁZZKKYY    

44..11..    PPŘŘEEDDPPOOKKLLÁÁDDAANNÝÝ  TTEERRMMÍÍNN  ZZAAHHÁÁJJEENNÍÍ  

PPLLNNĚĚNNÍÍ 

 

: 

 

podpis smlouvy do 30. 9. 2013 

Doba čerpání úvěru od 1. 10. 2013 do 31. 12. 

2014, s možností prodloužení o 6 měsíců. 

 

44..22..    PPŘŘEEDDPPOOKKLLÁÁDDAANNÝÝ  TTEERRMMÍÍNN  UUKKOONNČČEENNÍÍ  

PPLLNNĚĚNNÍÍ 

 

: 

 

31. 12. 2024 

 

55..    DDOODDAATTEEČČNNÉÉ  IINNFFOORRMMAACCEE  KK  ZZAADDÁÁVVAACCÍÍ  DDOOKKUUMMEENNTTAACCII 

 

  55..11..    ZZAADDÁÁVVAACCÍÍ  DDOOKKUUMMEENNTTAACCEE  

Textová část zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele: https://www.vhodne-

uverejneni.cz/profil/00276227.    

  55..22..    DDOOTTAAZZYY  KK  ZZAADDÁÁVVAACCÍÍ  DDOOKKUUMMEETTAACCII  

    

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. 

Žádost musí být písemná a musí být zadavateli doručena nejpozději 6 dnů před uplynutím lhůty 

pro podání nabídek.  

 

55..33..    OODDPPOOVVĚĚĎĎ  NNAA  DDOOTTAAZZYY  KK  ZZAADDÁÁVVAACCÍÍ  DDOOKKUUMMEENNTTAACCII  

Byla-li žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci doručena ve stanovené lhůtě, je 

zadavatel povinen poskytnout uchazeči dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Tyto 

dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním 

uchazečům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. 

 

66..        PPOOŽŽAADDAAVVKKYY  NNAA  KKVVAALLIIFFIIKKAACCII                                    

66..22..  ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  KKVVAALLIIFFIIKKAAČČNNÍÍ  PPŘŘEEDDPPOOKKLLAADDYY  PPOODDLLEE  §§  5533  

  

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel podle § 53 odst. 1 písm. a) – k): 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny, trestný čin účasti v organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z 

trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, 

https://www.vhodne-/
https://www.vhodne-/
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úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na 

takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; 

jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 

statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či 

členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak 

tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této 

právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 

prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle 

uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad 

musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 

podnikání či bydliště, 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 

předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení 

odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku 

splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu 

a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická 

osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 

každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast 

zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle 

tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento 

základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České 

republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 

formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční 

řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, 

že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen 

proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních 

právních předpisů, 

e) který není v likvidaci, 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v 

zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak  

v České republice, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 

bydliště dodavatele,  

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 

pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. 

d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud 

dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby 

odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 
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j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a 

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 

nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 

 

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle bodu 6.2.způsobem 

uvedeným v § 53 odst. 3 zákona.   

66..33..    PPRROOFFEESSNNÍÍ  KKVVAALLIIFFIIKKAAČČNNÍÍ  PPŘŘEEDDPPOOKKLLAADDYY  PPOODDLLEE  §§  5544  

 

SSppllnněěnníí  pprrooffeessnníícchh  kkvvaalliiffiikkaaččnníícchh  ppřřeeddppookkllaaddůů  pprrookkáážžee  ddooddaavvaatteell,,  kktteerrýý  ppřřeeddlloožžíí::  

  

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné 
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. 

 
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů 

v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad 
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 

66..44..  EEKKOONNOOMMIICCKKÉÉ  AA  FFIINNAANNČČNNÍÍ  KKVVAALLIIFFIIKKAAČČNNÍÍ  PPŘŘEEDDPPOOKKLLAADDYY  PPOODDLLEE  §§  5555  

              

Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o své ekonomické a finanční 

způsobilosti splnit veřejnou zakázku. 

Tento doklad nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 

 

66..55..    TTEECCHHNNIICCKKÉÉ    KKVVAALLIIFFIIKKAAČČNNÍÍ  PPŘŘEEDDPPOOKKLLAADDYY  PPOODDLLEE  §§  5566        

 

KK  pprrookkáázzáánníí  ssppllnněěnníí  tteecchhnniicckkýýcchh  kkvvaalliiffiikkaaččnníícchh  ppřřeeddppookkllaaddůů  ddooddaavvaatteellee  pprroo  ppllnněěnníí  vveeřřeejjnnéé  

zzaakkáázzkkyy  nnaa  sslluužžbbyy  zzaaddaavvaatteell  ppoožžaadduujjee  ddllee  §§  5566  ooddsstt..  22  ppííssmm..  ::  

a) seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech 
s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být: 

 

1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby 
poskytovány veřejnému zadavateli,  

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě 
než veřejnému zadavateli, nebo 

3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než 
veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od 
této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. 
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RRoozzssaahh  ppoožžaaddoovvaannýýcchh  iinnffoorrmmaaccíí    

aa  ddookkllaaddůů  
22  vveeřřeejjnnéé  zzaakkáázzkkyy  oobbddoobbnnééhhoo  cchhaarraakktteerruu  

ZZppůůssoobb  pprrookkáázzáánníí  ssppllnněěnníí  ttěěcchhttoo  

kkvvaalliiffiikkaaččnníícchh  ppřřeeddppookkllaaddůů  
ddllee  vvýýššee  uuvveeddeennéé  ssppeecciiffiikkaaccee  

MMiinniimmáállnníí  úúrroovveeňň  ttěěcchhttoo  

kkvvaalliiffiikkaaččnníícchh  ppřřeeddppookkllaaddůů  
MMiinniimmáállnníí  hhooddnnoottaa  vvýýššee  ppoosskkyyttnnuuttééhhoo  úúvvěěrruu  

5500  mmiill..  KKčč  

 

 

 Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických 
předpokladů způsoby stanovenými podle stanovených požadavků, je oprávněn je 
prokázat i jinými rovnocennými doklady, pokud je veřejný zadavatel z objektivních 
důvodů neodmítne. 

 

66..66..    PPRRAAVVOOSSTT  AA  SSTTÁÁŘŘÍÍ  DDOOKKLLAADDŮŮ  ((§§  5577))  ::  

  

a) uchazeč je povinen předložit doklady prokazující splnění kvalifikace v v prosté 
kopii. 

 

b) doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis 
z obchodního rejstříku či jiné evidence nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému 
má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.  

 

          66..77..    ZZMMĚĚNNYY  VV  KKVVAALLIIFFIIKKAACCII  ((§§  5588))  ::  

 

a) dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně 
v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle § 60, je 
dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně 
oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace 
v plném rozsahu. 

 

b) povinnost podle odstavce 1 se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu 
s rozhodnutím veřejného zadavatele podle § 81 možné uzavřít smlouvu, a to až do 
doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž veřejný zadavatel 
uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném 
rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.  

 

66..88..    NNEESSPPLLNNĚĚNNÍÍ  KKVVAALLIIFFIIKKAACCEE  ((§§  6600))    

 

a) dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost 
stanovenou v § 58, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 
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b) zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení 
z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu. 

 

77..          ZZPPŮŮSSOOBB  ZZPPRRAACCOOVVÁÁNNÍÍ  NNAABBÍÍDDKKOOVVÉÉ  CCEENNYY  

 

77..11..  SSTTAANNOOVVEENNÍÍ  NNAABBÍÍDDKKOOVVÉÉ  CCEENNYY  ZZAA  PPRROOVVEEDDEENNÍÍ  VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  ZZAAKKÁÁZZKKYY  
 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s podmínkami 
veřejné zakázky uvedené v této zadávací dokumentaci, a to absolutní částkou v českých 
korunách.  

 

Metoda úročení:  ACT/360. 

Úročení: pevná úroková sazba. 

Do celkové nabídkové ceny se nezapočítává splátka úvěru (jistiny). 

 

77..22..    SSPPEECCIIFFIIKKAACCEE  NNAABBÍÍDDKKOOVVÉÉ  CCEENNYY  

 Uchazeč pro potřeby stanovení nabídkové ceny bude používat tento model: 

a) úvěr bude čerpán ve vymezeném období v 6 objemově identických částkách, tj. 10 

mil. Kč, a to čerpaných ke dni 1. 10. 2013, 31. 12. 2013, 31. 5. 2014, 31. 7. 2014, 30. 9. 

2014, 31. 12. 2014. 

b) odklad splátek jistiny bude stanoven do 31. 12. 2014, tj. 1. splátka jistiny bude 

provedena 1. 1. 2015.  

c) splátky budou rovnoměrné vždy k ultimu měsíce.  
 

77..33..    ČČLLEENNĚĚNNÍÍ  NNAABBÍÍDDKKOOVVÉÉ  CCEENNYY  

 Nabídková cena bude uvedena v tomto členění:  

          a) úrokové náklady v Kč: pevná úroková sazba na principu ACT/360 platná po celou 

dobu splatnosti úvěru 

          b) neúrokové náklady v Kč po celou dobu splatnosti úvěru 

 

                77..44..    NNÁÁLLEEŽŽIITTOOSSTTII  NNAABBÍÍDDKKOOVVÉÉ  CCEENNYY 
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 Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 

provedení předmětu zakázky. 

 

88..          PPLLAATTEEBBNNÍÍ  PPOODDMMÍÍNNKKYY  

 

 Veškeré platby budou realizovány v Kč příp. jejich ekvivalentu. Doba splatnosti úvěru je 

stanovena na dobu 10 let, tj. do 31. 12. 2024. Úroky a veškeré neúrokové náklady budou 

spláceny měsíčně vždy k  ultimu měsíce. Odklad splátek jistiny je stanoven do 31. 12. 2014 a od 

tohoto dne budou prováděny měsíčně rovnoměrné splátky jistiny vždy k ultimu měsíce. 

Zadavatel si vyhrazuje právo předčasně splatit část úvěru bezplatně.  

 

99..      KKRRIITTÉÉRRIIAA  AA  ZZPPŮŮSSOOBB  HHOODDNNOOCCEENNÍÍ  VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  ZZAAKKÁÁZZKKYY  

 

Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými uchazeči a budou 

zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami, budou posouzeny a hodnoceny. 

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 78 odst. 1 písm. b) nejnižší 

nabídková cena. 

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 79 ZVZ Zadavatel seřadí nabídky podle jejich 

nabídkové ceny, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka 

s nejnižší nabídkovou cenou. 

1100..        OOBBSSAAHH  NNÁÁVVRRHHUU  SSMMLLOOUUVVYY  ((OOBBCCHHOODDNNÍÍ  PPOODDMMÍÍNNKKYY))  

 

1100..11..    SSOOUUČČÁÁSSTT  NNÁÁBBÍÍDDKKYY  

a) součástí nabídky musí být návrh smlouvy, který musí akceptovat veškeré požadavky 

stanovené zadavatelem v podmínkách soutěže i v zadávací dokumentaci, a to jak požadavky 

věcné a technické, tak požadavky právní a smluvní. Návrh smlouvy musí dále obsahovat 

podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění veřejné zakázky ve své nabídce.  

 

b) návrh smlouvy musí být orazítkovaný (pokud uchazeč používá razítko) a podepsaný 

uchazečem či statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za 

společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu; 

originál plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky. 

 

1100..22..    NNÁÁVVRRHH  SSMMLLOOUUVVYY  MMUUSSÍÍ  OOBBSSAAHHOOVVAATT  ZZEEJJMMÉÉNNAA::  
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a) označení smluvních stran 
b) výši a účel úvěru 
c) podmínky čerpání úvěru 
d) úročení úvěru 
e) čerpání úvěru 
f) splácení úvěru  
g) poplatky, odměny, náhrady a provize 
h) zajištění úvěru 
i) závazky klienta 
j) oprávnění banky 
k) cenu v členění dle bodu 7.3. zadávací dokumentace 
l) platební podmínky dle bodu 8. zadávací dokumentace 
m) závěrečná ustanovení 

 

 

1111..        ČČLLEENNĚĚNNÍÍ  NNAABBÍÍDDKKYY  

 

a) titulní list nabídky (vzor titulního listu je součástí příloh této zadávací dokumentace). 
 

b) druhý list nabídky - obsah nabídky s uvedením čísel a počtu listů a počtu příloh. 
 

c) doklady ke splnění kvalifikačních předpokladů. 
 

d) nabídka uchazeče dle zadávací dokumentace. 

 
e) návrh smlouvy. 

 

f) přílohy (nepovinné). 
 

1122..        PPOODDPPIISS  SSMMLLOOUUVVYY  AA  ZZÁÁRRUUKKAA  NNAA  PPLLNNĚĚNNÍÍ  SSMMLLOOUUVVYY  

a) uzavření smlouvy  upravuje § 82 zákona. Zadavatel má právo požadovat od vybraného 

uchazeče vyjasnění určitých smluvních problémů uvedených v nabídce, na něž si uchazeč 

musí připravit odpověď. Toto vyjasnění se může týkat pouze problémů, které neměly přímý 

vliv na výběr úspěšné nabídky. Výsledek jednání o vyjasnění bude zaznamenán v zápisu o 

vyjasnění, který bude podepsán oběma stranami a začleněn do smlouvy. Podpisem smlouvy 

se úspěšný uchazeč stává dodavatelem a smlouva vstupuje v platnost. 

b) vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření 

smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě podle odstavce 2 § 82 zákona. Odmítne-li 

vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby 

mohla být smlouva ve lhůtě podle odstavce 2 § 82 zákona uzavřena, může uzavřít zadavatel 

smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Odmítne-li uchazeč druhý v 

pořadí uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost k jejímu 

uzavření, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako třetí v pořadí. 
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Uchazeč druhý či třetí v pořadí, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen poskytnout 

zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy 

k uzavření smlouvy. 

 

1133..        PPOOKKYYNNYY  PPRROO  ZZPPRRAACCOOVVÁÁNNÍÍ  NNAABBÍÍDDKKYY  

 

1133..11..    OOZZNNAAČČEENNÍÍ  NNAABBÍÍDDKKYY  

Originál nabídky bude označen jako „originál“ a kopie nabídky bude označena jako 

„kopie“. Kopie nabídky musí být úplnou kopií originální nabídky. V případě rozporu se má 

za rozhodující originální vyhotovení nabídky.  

 

Všechny výtisky budou předány pouze v jedné uzavřené obálce označené  

  

VVEEŘŘEEJJNNÁÁ  ZZAAKKÁÁZZKKAA    

„„DDLLOOUUHHOODDOOBBÝÝ  ÚÚVVĚĚRR  MMĚĚSSTTAA  TTUURRNNOOVV  VVEE  VVÝÝŠŠII  6600  MMIILL..  KKČČ““  

NNEEOOTTVVÍÍRRAATT  

 

  

1133..22..    PPOOŽŽAADDAAVVKKYY  NNAA  ZZPPRRAACCOOVVÁÁNNÍÍ  NNAABBÍÍDDKKYY  

 Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele 

uvedených ve výzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a této zadávací 

dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady požadované zákonem a zadávacími 

podmínkami musí být předloženy v českém jazyce. Doklady, kterými zahraniční osoba 

prokazuje splnění kvalifikace, musí být předloženy v původním jazyce a též v úředně 

ověřeném překladu do českého jazyka. Zjistí-li se rozdíl v obsahu, je rozhodující překlad 

v českém jazyce.  

 

1133..33..    DDAALLŠŠÍÍ  PPOOKKYYNNYY  PPRROO  ZZPPRRAACCOOVVÁÁNNÍÍ  NNAABBÍÍDDKKYY  

Nabídka musí být datována, na titulním listu podepsána (příp. orazítkována pokud uchazeč 

používá razítko) uchazečem, resp. osobou oprávněnou k zastupování statutárního orgánu 

uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním 

rejstříku, příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží uchazeč v 

nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci 

 

1133..44..    ÚÚPPRRAAVVAA  NNAABBÍÍDDKKYY  
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Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy, nabídka musí být 

zpracována v českém jazyce a na papíru formátu A4. Uchazeči podají každou svou nabídku s 

jednotlivě očíslovanými listy zabezpečenými proti manipulaci, tj. provázané šňůrkou s 

přelepením volných konců a opatřené na přelepu podpisem příp. razítkem uchazeče. Pokud 

nabídka bude obsahovat přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak tyto přílohy 

budou neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče, jednotlivé přílohy 

budou postupně číslovány a jednotlivé listy příloh budou rovněž očíslovány v návaznosti na 

číselnou řadu vlastní nabídky. 

 

1133..55..    AADDRREESSAA  DDOODDÁÁVVÁÁNNÍÍ  PPÍÍSSEEMMNNOOSSTTÍÍ  

Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené 

v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, 

kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést ve své nabídce. Nebude-li na této adrese 

doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou. 

 

14. Poskytování dodatečných informací k zadávací dokumentaci 

 

14.1.  Dodatečné informace 
 

Dodavatelé mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost 

o dodatečné informace musí být doručena zadavateli v souladu s § 49 ZVZ. 

Zájemce zašle své dotazy písemnou formou (poštou, faxem nebo e-mailem) na adresu 

kontaktní osoby: Bc. Jana Chodaničová, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov, 

telefon: +420 481 366 203, mobil: 777 579 653, fax: +420 481 366 112, e-mail: 

j.chodanicova@mu.turnov.cz. Odpovědi na dotazy budou v zákonné lhůtě zveřejněny na 

profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00276227 

 

15. Lhůta  a místo pro podání nabídek, otevírání obálek 

15.1. Způsob a místo podání nabídek 

Místem pro podání nabídky je podatelna zadavatele, Města Turnov, se sídlem Antonína 

Dvořáka 335, 511 22 Turnov. 

 
Nabídku lze podat: 

- osobně na podatelnu zadavatele v úředních dnech – pondělí a středa od 08:00 do 
17:00 hod., v ostatních pracovních dnech od 08:00 do 15:30 hod. (v poslední den do 
12:00 hod),  

- zasláním na totožnou adresu tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání 
nabídek nebo 
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Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. 
Zadavatel si takovou nabídku ponechá a uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla 
podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

15.2. Lhůta pro podání nabídky 

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s § 39 zákona a končí dnem. 18.06.2013 

ve 12.00 hodin. 

15.3. Další podmínky k předložení nabídky 

Nabídka musí být podaná v řádně uzavřené obálce, označené nápisem „Dlouhodobý úvěr 

města Turnov ve výši 60 mil. Kč – NABÍDKA NEOTEVÍRAT“. Obálky musí být 

viditelně označeny adresou, na kterou je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 nebo 7 

zákona.  

15.4. Otevírání obálek 

Otevírání obálek s nabídkami proběhne na adrese zadavatele, Městského úřadu Turnov, 

Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov, v zasedací místnosti č. 215, dne 18.6. 2013 od 12:00 

hodin.  v zasedací místnosti v sídle zadavatele. Otevírání obálek s nabídkami se může 

účastnit max. jeden zástupce uchazeče, jehož nabídka byla podána ve lhůtě pro podání 

nabídek. Tento zástupce musí být oprávněný jednat jménem či  

za uchazeče, příp. musí být k účasti na otevírání obálek oprávněnou osobou zmocněn. Plnou 

moc předloží zástupce komisi před otevíráním obálek. 

 

1166..        OOBBEECCNNÉÉ  PPOOKKYYNNYY  

1166..11  IINNFFOORRMMAACCEE  OO  UUCCHHAAZZEEČČÍÍCCHH  VVEE  SSPPOOLLEEČČNNÉÉMM  PPOODDNNIIKKUU  
 

 Pokud je to relevantní musí uchazeč předložit jako součást nabídky také informace o 

uchazečích, kteří jsou partnery ve sdružení/ společném podniku. 

 

1166..22  SSPPEECCIIFFIIKKAACCEE  NNAABBÍÍDDEEKK  PPŘŘEEDDLLOOŽŽEENNÝÝCCHH  SSPPOOLLEEČČNNOOSSTTMMII  VVEE  

SSPPOOLLEEČČNNÉÉMM  PPOODDNNIIKKUU  
 

 Nabídky předložené společnostmi ve společném podniku musí také splňovat následující 

podmínky: 

a) nabídka musí být podepsána způsobem, který právně zavazuje všechny partnery.  
 

b) jeden partner musí být jmenován vedoucím partnerem a jeho jmenování musí být 
potvrzeno předložením plných mocí podepsaných právně oprávněnými signatáři 
zastupujícími každého jednotlivého partnera.  
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c) nabídka musí obsahovat také dohodu o vytvoření společného podniku nebo smlouvu, 
v níž bude uvedeno, že všichni partneři ponesou společně a nerozdílně odpovědnost 
za realizaci smlouvy, že vedoucí partner je oprávněn se zavazovat a přebírat pokyny za 
a jménem všech partnerů, jednotlivě i společně, a že vedoucí partner odpovídá za 
realizaci smlouvy včetně veškerých plateb.  

 

d) v souladu s ustanovením § 69 zákona každý potenciální dodavatel nesmí předložit 
nabídku v témže zadávacím řízení jak jednotlivě, tak zároveň jako partner ve 
společném podniku. Podání nebo účast uchazeče ve více než jedné nabídce v jednom 
zadávacím řízení povede k vyloučení všech nabídek, ve kterých je taková strana 
zapojena. Stejný(á) potencionální dodavatel (osoba) se může zúčastnit na různých 
nabídkách pouze jako subdodavatel. 

 

1177..        VVÝÝDDAAJJEE  SSPPOOJJEENNÉÉ  SS  PPOODDÁÁNNÍÍMM  NNAABBÍÍDDKKYY  

a) uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. 

b) uchazeči nesou veškeré náklady spojené s vypracováním a podáním nabídky. Zadavatel 

v žádném případě neponese za takové náklady zodpovědnost, bez ohledu na průběh a 

výsledek zadávacího řízení.  

c) zadavatel nenese žádnou odpovědnost ani nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které 

uchazeči vzniknou v souvislosti s prohlídkou místa plnění, inspekcemi či jakoukoli další 

činností související s podáním nabídky.  
 

1188..        DDAALLŠŠÍÍ  PPOODDMMÍÍNNKKYY  AA  VVYYHHRRAAZZEENNÁÁ  PPRRÁÁVVAA  ZZAADDAAVVAATTEELLEE  

 

a) zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení v souladu s ustanovením                  
§ 84 odst. 1) zákona. 

 

b) zadavatel může bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení v souladu s 
ustanovením § 84 odst. 2) zákona. 

 

c) zadavatel může zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 84 odst. 3) zákona. 
 

d) zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo vzorků, 
které budou vráceny po uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení.  

 

e) obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný. 
 

f) zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit příp. 
vyjasnit informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce. 
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g) zadavatel si vyhrazuje právo jednat o vybraném návrhu smlouvy v rámci zveřejněných 
podmínek tohoto zadávacího řízení. 

 

h) zadávací podmínky zveřejněné zadavatelem ve výzvě k podání nabídky a prokázání splnění 
kvalifikace a uvedené v této zadávací dokumentaci se navzájem doplňují a oba dokumenty 
jsou pro uchazeče závazné. V případě zjištění rozporu mezi podmínkami uvedenými 
v zadávací dokumentaci a podmínkami uvedenými ve výzvě k podání nabídky a prokázání 
splnění kvalifikace je zájemce povinen upozornit zadavatele na tento rozpor a před podáním 
nabídky si vyjasnit veškeré nesrovnalosti. Pokud nedojde k upřesnění podmínek zadavatelem 
do 7 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, za rozhodující se považuje znění 
podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. 

 

i) nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky 
z hodnocení a vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.  

 
j) Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu či úpravu podmínek stanovených ve Výzvě. 

Případnou změnu zadavatel oznámí všem osloveným uchazečům. Případná změna 
nebude provedena později než 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání 
nabídek. 

 
k) Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. 

Zadávací lhůta činí 90 kalendářních dní. 

l) Uchazeč je svou nabídkou vázán do konce zadávací lhůty, resp. do dne 
doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta 
se prodlužuje uchazečům umístěným na prvních třech místech v pořadí až do 
doby uzavření smlouvy nebo případného  zrušení zadávacího řízení.  

 

 

V Turnově dne 6. 4. 2013 

 

  

………………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta města 
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PPŘŘÍÍLLOOHHAA  ::  

 

o Vzor titulního listu nabídky 

Příloha č. 1                              

VZOR 

TTIITTUULLNNÍÍ  LLIISSTT  NNAABBÍÍDDKKYY 

podané v rámci veřejné zakázky 

„„DDLLOOUUHHOODDOOBBÝÝ  ÚÚVVĚĚRR  MMĚĚSSTTAA  TTUURRNNOOVV  VVEE  VVÝÝŠŠII  6600  MMIILL..  

KKČČ““  

 

Název zadavatele : MMĚĚSSTTOO  TTUURRNNOOVV  

Sídlo : Antonína Dvořáka 335, 511 01  Turnov 

IČ : 00276227 

 

 

UUCCHHAAZZEEČČ  ::   

IIČČ  ::   

DDIIČČ  ::   

SSÍÍDDLLOO  ::   

SSTTAATTUUTTÁÁRRNNÍÍ  OORRGGÁÁNN  ::   

OOSSOOBBAA  ZZMMOOCCNNĚĚNNÁÁ  KK  JJEEDDNNÁÁNNÍÍ  ::   

TTEELLEEFFOONN,,  FFAAXX,,  EE--MMAAIILL  ::   

BBAANNKKOOVVNNÍÍ  SSPPOOJJEENNÍÍ  ::   

  

PPEEVVNNÁÁ  ÚÚRROOKKOOVVÁÁ  SSAAZZBBAA      
  CCEELLKKOOVVÁÁ  VVÝÝŠŠEE  ÚÚRROOKKŮŮ  VV  KKČČ  ………………………………………………....  
  VVEEŠŠKKEERRÉÉ  NNEEÚÚRROOKKOOVVÉÉ  NNÁÁKKLLAADDYY  VV  KKČČ    

  

  NNAABBÍÍDDKKOOVVÁÁ  CCEENNAA  BBEEZZ  DDPPHH  

  

  

………………………………………………....  
  CCEELLKKOOVVÉÉ  FFIINNAANNČČNNÍÍ  NNÁÁKKLLAADDYY    VV  KKČČ    ………………………………………………....  
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Podpisem stvrzujeme, že jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.  

Současně stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených v zadávací 

dokumentaci. Před podáním nabídky jsme si vyjasnili veškerá sporná ustanovení a v případné 

nejasnosti.  

 

V ………………………… dne ……     

 

 

 

 

………………………………….   

  podpis oprávněné osoby uchazeče 

 

 

 

 


