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Výzva k podání nabídek 

 
zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů) 

 

Název veřejné zakázky: Překlenovací úvěr. 

Předmět veřejné zakázky 

(služba/dodávka/stavební 

práce) : 

Předmětem veřejné zakázky je: 

 

Úvěr ve výši 1.373.882,00 Kč, sloužící k překlenutí 

období mezi nákupem učebních pomůcek a převedení 

dotace ministerstva zemědělství. 

 

Datum vyhlášení veřejné 

zakázky: 

27. 6. 2018 

Název/ obchodní firma 

zadavatele, právní forma: 

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 

Sídlo zadavatele: Dolní Třešňovec 17, Lanškroun, 563 22 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

Ing. David Hruška 

Tel.: 465 321 098, 725 390 725 

hruska@szes-la.cz 

IČ zadavatele: 00087670 

DIČ zadavatele: CZ00087670 

Kontaktní osoba zadavatele, 

vč. kontaktních údajů (telefon 

a emailová adresa): 

Karel Tribula, 

Tel: 725970196 

tribula@szes-la.cz 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 

příjmu, vč. času) 

Žádosti je možné přijímat okamžitě po vyhlášení 

zadávacího řízení.  

Lhůta pro podání nabídek končí dne 9. 7. 2018 v 11:00 

hodin. 

 

Doručení buď poštou doporučeně na adresu zadavatele, 

nebo osobně. 

Osobní doručení nabídky je možné po celou dobu lhůty pro 

podání nabídek v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin, 

poslední den lhůty do 11:00 hodin, a to na sekretariátě 

školy. 

Rozhodující je datum doručení, nikoliv odeslání. 

Otvírání obálek proběhne dne 9. 7. 2018 v 11:00 hodin 

v sídle zadavatele. 

Popis předmětu veřejné 

zakázky: 
Překlenovací úvěr bude použit k uhrazení závazku za 

učební pomůcky – nové rozmetadlo statkových hnojiv a 

secí kombinace, které budou pořízeny z dotačního 

programu - 21. Centra odborné přípravy. Poskytovatelem 

dotace je Ministerstvo zemědělství České republiky.  

Na rozmetadlo bude uzavřena kupní smlouva s 

vysoutěženou cenou 518.606,00 Kč včetně DPH. Na secí 
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kombinaci bude uzavřena kupní smlouva s vysoutěženou 

cenou 1.007.930,00 Kč včetně DPH. To je v součtu 

1.526.536,00 Kč.  

Z našeho investičního fondu pokryjeme 10% z této částky, 

což je 152.654,00 Kč. Na zbývajících 1.373.882,00 Kč 

obdržíme investiční dotaci z ministerstva zemědělství. Tuto 

dotaci ale obdržíme až zpětně, po doložení dokladů o 

zaplacení. 

Potřebujeme tedy překlenovací úvěr, který bude splacen 

jednorázově po obdržení dotace. Poplatky, úroky a další 

výdaje bychom zaplatili z provozních prostředků školy.  

Parametry úvěru: 

 Výše úvěru:         1.373.882,00 Kč 

 Datum splatnosti: do 31. 1. 2019 

 Čerpání: od data podpisu do 27. 9. 2018 

 

Parametry, dle kterých bude posuzována výhodnost 

nabídek: 

 Možnost předčasné splátky a poplatek za předčasnou 

splátku 

 Možnost nedočerpání a poplatek za nedočerpání 

 úroková sazba (procentem, nebo odchylkou od 

PRIBOR) 

 poplatek za zpracování úvěru 

 poplatek za správu úvěru 

 požadavek zajištění úvěru 

 nutnost zřízení BU 

 další podmínky 

Hodnotící kritéria 
Posuzovány budou celkové náklady na úvěr při těchto 

předpokládaných krocích: 

 čerpání 20. 9. 2018 ve dvou částkách v plné výši 

 jednorázové doplacení k 28. 12. 2018 

 požadavek na jakékoliv zajištění úvěru vyřazuje 

danou nabídku z hodnocení (důvodem je, že to 

podléhá schválení Radou PK a to by již nebylo 

časově zvládnutelné) 

 při požadavku zřízení běžného účtu, budou při 

posuzování celkových nákladů poplatky za jeho 

vedení přičteny k nákladům a poplatkům úvěru. 
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Ostatní sdělení 
Na vyžádání doložíme i výsledovky a rozvahy, daňová 

přiznání a ostatní dokumenty, dle konkrétních požadavků 

jednotlivých zájemců. Kromě těchto příloh, doložíme před 

samotnou realizací schválení dotace Ministerstvem 

zemědělství a souhlas zřizovatele se vznikem úvěrového 

závazku.  

Typ veřejné zakázky 
Veřejná zakázka malého rozsahu podle Metodického 

pokynu VN/12/2014 . Nejedná se o zadávací řízení podle 

zákona č.  137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.  

Lhůta pro čerpání úvěru:  

Od podpisu smlouvy do 27. 9. 2018 

 

Lhůta pro splacení úvěru: Do 3 pracovních dnů od převedení prostředků dotace 

ministerstva zemědělství, nejpozději do 31. 1. 2019 

Místa dodání/převzetí 

plnění: 
Nabídka bude doručena v písemné podobě v zalepené 

obálce na adresu: 

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun, Dolní 

Třešňovec 17, 563 22 Lanškroun 

Na obálce bude uvedena adresa, na niž je možno zaslat 

vyrozumění dle § 71 Zákona, že nabídka byla podána po 

uplynutí lhůty pro podání nabídek. Současně bude obálka 

opatřena nápisem „NEOTVÍRAT – Výběrové řízení 

„Překlenovací úvěr.“ 

Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otvírání 

obálek s nabídkami (§ 71 odst. 7 Zákona): 

- zástupci zadavatele, 

- členové (nebo jejich náhradníci) komise jmenované 

zadavatelem, 

za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro 

podání nabídek, jeden zástupce. 

Požadavek na písemnou 

formu nabídky (včetně 

požadavků na písemné 

zpracování smlouvy 

dodavatelem): 

Nabídku podá uchazeč písemně v 1 originále v českém 

jazyce. Lze využít jakýkoliv tiskopis nebo formulář o úvěru 

zpracovaný přímo daným SW, ze kterého budou patrné 

dané parametry. Tento formulář bude orazítkovaný a 

podepsaný příslušným úvěrovým pracovníkem.  

Ostatní: 
Po vyhodnocení nabídek doložíme vítěznému uchazeči 

další podklady dle jeho potřeb, žádost o úvěr. 

Podmínky poskytnutí 

zadávací dokumentace 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

 Vyhodnotit, zda bude uzavřena smlouva s vybraným 

dodavatelem, či zda bude zadávací řízení zrušeno a to i 

bez udání důvodu. 

 nerealizovat zakázku vůbec 

 

V Lanškrouně, dne 26. 6. 2018  

                                                               …………………………………………………..  

              Ing. David Hruška 

ředitel Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun  


