zájemce:
┌
všem zájemcům o veřejnou zakázku
└

Věc:

Dodatečné informace č.1 k podání nabídek v užším řízení ve veřejné zakázce malého rozsahu
„Poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na dofinancování akce STAVEBNÍ ÚPRAVY
MATEŘSKÉ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH“

Z pověření zadavatele – Obce Luštěnice, sídlo: Boleslavská 171, 294 42 Luštěnice, IČ: 00238252 – oznamuji
všem zájemcům dodatečné informace k podání nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu „Poskytnutí
dlouhodobého investičního úvěru na dofinancování akce STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY V
LUŠTĚNICÍCH“. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen Zákon) zadávána podle tohoto zákona; zadavatel je však
povinen dodržet zásady uvedené v § 6 tohoto zákona. Pokud je v textu zadávacích podmínek obsažen odkaz na
konkrétní ust. Zákona, jde o případy použití znění Zákona pro potřeby této veřejné zakázky. Výzva k podání
nabídek byla byla odeslána dne 23.11.2012.
Následující dodatečné informace k podání nabídek v uţším řízení zpracoval zadavatel na základě obdrţené
ţádostí.
Žádost - dotaz (#1):
Dle pokynů v zadávací dokumentaci se na Vás obracím s dodatečnými dotazy k zakázce malého rozsahu.
V zadávací dokumentaci na str. 5 je uvedeno, že pro výpočet ceny musí být stanovena sazba k datu 10.12.2012.
Sazby PRIBOR, tj. i 1M PRIBOR jsou ČNB zveřejňovány na jejích stránkách každý den až ve 13:00 hodin
daného dne - tj. sazba k 10.12.2012 bude stanovena až hodinu po uzávěrce podání nabídek - viz
http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/penezni_trh/pribor/index.html Je vhodné stanovit datum minulé, tj.
předcházející datu zveřejnění výběrového řízení. Prosím tedy o stanovení jiného data, ke kterému je možné vzít
sazbu pro výpočet nabídkové ceny.

Odpověď zadavatele:
Zadavatel tímto upřesňuje znění předposledního odstavce v Zadávací dokumentaci, čl. 5- Obchodní
podmínky:
V návrhu smlouvy o úvěru musí být jednoznačně uvedena sazba úroku, tj. v případě varianty A pohyblivá úroková
sazba 1M PRIBOR + pevná odchylka, v případě varianty B pevná úroková sazba. V obou variantách pro
výpočet k datu 26.11.2012 (Výpočet k datu 26.11.2012 musí uchazeč bezvýhradně dodržet!).
V návrhu smlouvy musí být uveden splátkový kalendář jistiny a úroků odpovídající zadavatelem požadovaným
parametrům úvěru. V návrhu smlouvy musí být dále vyčísleny veškeré poplatky spojené s vyřízením, poskytnutím
a správou úvěru za celou dobu jeho splatnosti. Návrh smlouvy musí obsahovat veškeré technické podmínky
uvedené v ZD v bodě 2.5.

Žádost - dotaz (#2):
Dále bych se chtěl zeptat, zda si pro výpočet fixní ceny mohu vzít datum fixace dle vlastního uvážení, neboť není
zásadní, k jakému dni je sazba fixována - banka je dle zadávací dokumentace vázána předloženou nabídkou.
Odpověď zadavatele:
S ohledem na porovnatelnost nabídek trvá zadavatel na dodržení výpočtu k datu 26.11.2012. (viz
předchozí dotaz).
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Žádost - dotaz (#3):
Rád bych Vás požádal o upřesnění požadavku na sazbu 1M PRIBOR - povinnost použít sazbu k 10.12.2012.
Vzhledem nutnosti schvalování úvěrového návrhu, není již možné v den odevzdání nabídek (10.12.2012) zanést
aktualizovanou sazbu do nabídky.
Z tohoto důvodu doporučuji stanovit jako výchozí srovnávací datum pro 1M PRIBOR na 26.11.2012.
Odpověď zadavatele:
Viz odpověď zadavatele na dotaz (#1):
Žádost - dotaz (#4):
Prosím o doložení aktuálního zůstatku BÚ u KB, a.s. - z důvodu doložení existence vlastních prostředků pro
financování projektu.
Odpověď zadavatele:
Aktuální zůstatky na BÚ zadavatele ke dni vypsání výběrového řízení na zakázku malého rozsahu,
t.j. ke dni 23.11.2012:
- Komerční banka a.s.: 626.790,67 Kč (účet 1)
- Komerční banka a.s.:
2.218,48 Kč (účet 2)
- Česká spořitelna a.s.: 223.318,68 Kč (účet 1)
- Česká spořitelna a.s.: 381.442,54 Kč (účet2)
Žádost - dotaz (#5):
- v jakém stádiu se k dnešnímu dni stavba nachází? Co vše je již hotovo a co již bylo z vlastních zdrojů do
projektu zafinancováno?
Odpověď zadavatele:
Stavba je dokončena, zkolaudována a od 01.11.2012 užívána.
Žádost - dotaz (#6):
Dále prosím o předložení podrobných informací k investičnímu záměru:
- na dofinancování čeho konkrétně bude tedy požadovaný úvěr použit?
Odpověď zadavatele:
Požadovaný úvěr bude použit na úhradu faktury zhotovitele díla č.120360 ve výši 4,864.189,10 Kč
a částečnou úhradu faktury zhotovitele projektové dokumentace a zajišťovatele technického dozoru
investora ve výši 135.810,90 Kč.
Žádost - dotaz (#7):
Dále prosím o předložení podrobných informací k investičnímu záměru:
- počet, popis a časový hramonogram jednotlivých etap.
Odpověď zadavatele:
Dotaz je irelevantní- stavba je již v užívání (viz odpověď zadavatele na dotaz (#5)
Žádost - dotaz (#8):
Dále prosím o předložení podrobných informací k investičnímu záměru:
- finanční, procesní a časový harmonogram etapy, jíž se týká požadovaný úvěr + jaké konkrétní práce bude
obsahovat tato etapa + rozpočet této etapy
Odpověď zadavatele:
Dotaz je irelevantní- stavba je již v užívání (viz odpověď zadavatele na dotaz (#5)
Žádost - dotaz (#9):
Dále prosím o předložení podrobných informací k investičnímu záměru:
- jaký bude následný postup ohledně dalších etap? Jak, z čeho a kdy budou financovány?
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Odpověď zadavatele:
Další etapy budou realizovány pouze v případě získání státní dotace / podpory. Nyní realizovaná a
dokončená první etapa je plně provozuschopná a v užívání.
Žádost - dotaz (#10):
Dále prosím o předložení podrobných informací k investičnímu záměru:
- jak jsou ošetřeny případné vícepráce? Je dodavateli stanoven limit?
Odpověď zadavatele:
Vícepráce (dodatečně zjištěný zabudovaný azbest v konstrukci) byly řešeny dodatkem SoD.
Jednalo se o navýšení o 480.850,00 Kč vč. DPH.
Žádost - dotaz (#11):
Dále prosím o předložení podrobných informací k investičnímu záměru:
- existuje smlouva o dílo s dodavatelem stavby (návrh SOD)?
Odpověď zadavatele:
SoD se zhotovitelem stavby existuje vč. dodatku č.1. V současné době je již naplněna.
Žádost - dotaz (#12):
Dále prosím o předložení podrobných informací k investičnímu záměru:
- je obec plátcem DPH?
Odpověď zadavatele:
Obec Luštěnice není plátcem DPH.
Žádost - dotaz (#13):
Dále prosím o předložení podrobných informací k investičnímu záměru:
- jaké další investice plánuje obec v letech 2013-15? Prosím o uvedení předmětu investice a přibližné ceny v
každém daném roce - stačí skutečně pouze hrubý odhad.
Odpověď zadavatele:
V letech 2013-2014 proběhne rekonstrukce, přístavba a dostavba budov ZŠ v celkové hodnotě
cca 40 mil, částečně bude kryto z dotace FROM 10 mil., zbývající část bude řešena dlouhodobým úvěrem,
na který bude vypsáno výběrové řízení počátkem příštího roku (úvěr na dobu 30 let). Do roku 2015 nejsou
plánovány žádné další investice, pouze oprava a udržování obecního majetku.
Žádost - dotaz (#14):
Dále prosím o předložení podrobných informací k investičnímu záměru:
- plánuje obec v letech 2013-15 další prodeje dlouhodobého majetku? Připadně čeho konkrétně a v jakých
částkách odhadem?
Odpověď zadavatele:
V následujících letech 2013, 2014, 2015 plánuje obec prodávat pozemky, určené pro výstavbu RD,
v celkovém objemu cca 3.500 tis. Kč ročně.
Žádost - dotaz (#15):
Dále prosím o předložení podrobných informací k investičnímu záměru:
- dovoluji si zaslat v příloze tabulku k doplnění ohledně hospodaření obce.
Odpověď zadavatele:

Název

Příjmy z pronájmu

Položka ve FIN

Rok

213?

2011

Částka v
mil. Kč

Popis

pronájem bytových,
nebytových prostor a
14,409 pronájem pozemků
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Řádné dotace (na
provoz...)

Opravy a udrţování

Poskytnuté dotace
(obcí někomu - např.
školám na ţáky)

4112+4116

5171

52??+53??+54??+55??+56??

2011

1.198 tis.Kč dotace
Stř.Kraj,173 tis.Kč úřad
práce, 742,120 tis.Kč dotace
2,115 pro ZŠ EU peníze školám

2011

Bytové hospodářství:1.051
tis.Kč, Poţární ochrana oprava auta 499 tis.Kč,
Oprava a udrţování majetku
v oblasti komunálních
sluţeb 225 tis.Kč, Oprava
objektu Domova důchodců
945 tis.Kč, oprava
hmotného majetku obce
3,758 1.038 tisKč.

2011

2012

Prodej dlouhodobého
majetku

3???

2010

2011

2012
Kapitálové dotace
(dotace na investice SFŢP, ROP apod.)

42??

6???-63??-64??

příjmy z prodeje pozemků a
příspěvky na pořízení bytů
1,346 (Zelená)
příjmy z prodeje pozemků a
příspěvky na pořízení bytů
6,837 (Zelená)
příjmy z prodeje pozemků a
příspěvky na pořízení bytů
2,803 (Zelená)

2012

Generální oprava č.p. 7
7,31 Luštěnice
Dotace na rekonstrukci
5,211 chodníků I/38
Dotace na rekonstrukci
3,871 chodníků I/38

2009

2.617 tis.Kč Kanalizace
obce, 1.369 tis.Kč Veřejné
osvětlení - Boleslavská ul.,
407 tis. PD ZŠ, 639 tis.Kč
Výstavba sklepů BH Zelená,
bezdrátový rozhlas 406
tis.Kč, Generální oprava č.p.
6,064 7, Luštěnice : 1.077 tis.Kč,

2009
2011

Investiční nákupy

Dotace MŠ 1.125 tis.Kč, ZŠ
2.742 tis.Kč (včetně
přeposlané dotace EU
školám), ostatní transfery
nezisk.a veř.prospěšným
společnostem a dary
4,083 obyvatelstvu: 216 tis.Kč
MŠ 1.069 tis.Kč, ZŠ 2.129
tis.Kč, SMOČR 8 tis.Kč,
Region Taxis Bohemia
(sdruţení) 42 tis.Kč, Platby
daní do SR 175 tis.Kč, Dary
obyvatelstvu 30 tis.Kč,
Platby daní do SR 2.819
6,272 tis.Kč
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2010

2011

2012

Kanalizace 1.206 tis. Kč,
projektová dokumentace
silnice, chodníky 151 tis. Kč,
Bezdrátový rozhlas 306
tis.Kč, Veřejné osvětlení dokončení Boleslavská ul.
1.700 tis. Kč , Generální
oprava č.p. 7 Luštěnice :
9.650 tis. Kč , Přípravná
fáze PD Kanalizace III.etapa
20 tis. Kč, pořízení radlice
50 tis. Kč, Nákup osobního
automobilu 129 tis. , nákup
14,014 pozemků 800.Kč.
Rekonstrukce chodníků
6.625 tis.Kč, PD III.etapa
kanalizace 17,4 tis.Kč, PD
na víceúčelové hřiště
18.000Kč, Projektová
dokumentace na veřejné
osvětlení Voděrady 78
tis.Kč, pořízení
zabezpečovacího zařízení v
prostorách komun.sluţeb 12
tis.Kč, pořízení
zabezpečovacího zařízení v
prostorách SDH 26 tis.Kč,
výstavba nového pavilonu
MŠ 5.420 tis.Kč, Pořízení
sekačky Kubota 240 tis.Kč,
pořízení traktůrku 123
tis.Kč, PD na rekonstrukci
ZŠ 1.078 tis.Kč , nákup
pozemků 2.385 tis.Kč,
doplatek Generální oprava
16,475 č.p. 7 Luštěnice : 450 tis. Kč
Rekonstrukce chodníků
5.705 tis.Kč, PD na
rozšíření hřbitova 74 tis.Kč,
Zpracování územního plánu
160 tis.Kč, splátka na
výstavbu nového pavilonu
MŠ 710 tis.Kč,
Rekonstrukce ZŠ - příprava
k stavbě 890.tis.Kč,
tech.studie k cyklostezce 12
tis.Kč, Geometrické
zaměření na cyklostezku
107 tis.Kč, Rekonstrukce
stávajícího pavilonu MŠ
1.169 tis.Kč, projektová
dokumentace Revitalizace
VVP Zelená 94 tis.Kč,
Pořízení dětského hřiště
48,6 tis.Kč, Pořízení
pozewmků 1.818 tis.Kč,
Pořízení traktůrku 116,8
10,905 tis.Kč,
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Žádost - dotaz (#16):
V rámci ZD v čl. 5 a následně i čl. 6 je uveden požadavek zadavatele na výpočet nabídkové ceny k datu
10.12.2012 tj. k datu přeložení nabídek. Pro výpočet nabídkové ceny u varianty A pohyblivá úroková sazba tento
požadavek nelze dodržet, protože sazba PRIBOR pro daný den bude zveřejněna ČNB až po 13 hodině a tudíž po
termínu předkládání nabídek. Navíc se domníváme, že pro srovnatelnost nabídek a tudíž výpočtu nabídkové ceny
u variabilní sazby lze stanovit hodnotu PRIBOR pro jakýkoli jiný den, obvykle např. k datu vypsání VZ. Prosíme
tedy o úpravu ZD a stanovení k jakému dni má být pro účely výpočtu nabídkové ceny vzata v úvahu hodnota 1M
PRIBOR.
Odpověď zadavatele:
Termín pro stanovení PRIBOR 26.11.2012.
Žádost - dotaz (#17):
V rámci ZD je v bodě 10.5 definována zadávací lhůta odkazem na čl. 7 ZD. Tento článek ale bohužel specifikaci
zadávací lhůty neobsahuje. Prosíme tedy o úpravu ZD a upřesnění termínu zadávací lhůty.???
Odpověď zadavatele:
Zadávací lhůta je stanovena na 90 kalendářních dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.
Toto ustanovení je obsaženo ve výzvě k podání nabídek, v čl. č.7, nikoliv tedy jak uvádí uchazeč v čl. č.7
zadávací dokumentace.
Žádost - dotaz (#18):
V rámci ZD je v čl. 6.2 uváděna nabídková cena jako nepřekročitelná. Nicméně nabídková cena nemůže být
cenou konečnou a to z řady důvodů, zejména, že může dojít k odchylkám čerpání, než který je stanoven pro
výpočet nabídkové ceny, dále ani splácení nemusí proběhnout (např. z důvodu posunu splácení či delikvence)
dle splátkového kalendáře uvedeného v zadávací dokumentaci a rovněž pohyblivá odchylka 1M PRIBORu se
bude v průběhu času měnit. Z tohoto důvodu prosím nahraďte tuto formulaci uvedením, že nabídkovou cenu je
možné překročit za podmínek, že :
– dojde k odchylce od předpokládaného průběhu čerpání a splácení jistiny úvěru,
– dojde ke změně úrokové sazby 1M PRIBOR,
– dojde ke změně právních předpisů (např. změna sazby DPH).
Odpověď zadavatele:
Zadavatel souhlasí a za toto nedopatření se omlouvá!
Text článku č.6.2. Zadávací dokumetace se mění takto:
Vypouští se věta: "Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky ,
vymezený v zadávacích podmínkách."
Doplňuje se následující text:
"Nabídkovou cenu je možné překročit za podmínek, že :
– dojde k odchylce od předpokládaného průběhu čerpání a splácení jistiny úvěru,
– dojde ke změně úrokové sazby 1M PRIBOR,
– dojde ke změně právních předpisů (např. změna sazby DPH)."
Žádost - dotaz (#19):
V rámci ZD čl. 5 je uveden požadavek zadavatele „V návrhu smlouvy musí být uveden splátkový kalendář jistiny a
úroků odpovídající zadavatelem požadovaným parametrům úvěru…“ V rámci varianty A pohyblivá úroková sazba
nelze dodržet tento požadavek na uvedení splátek úroků z důvodu, že sazba PRIBOR není známa po celou dobu
splácení úvěru a bude se měnit dle tržních pohybů této sazby. Z tohoto důvodu žádáme o úpravu ZD ve smyslu,
že návrh smlouvy u varianty A pohyblivá úroková sazba bude obsahovat pouze splátkový kalendář jistiny.
Vyčíslení splátek jistiny, PRIBORu k 26.11.2012 a úroků dle navrhovaného modelu pro posouzení nabídek a pro
výpočet nabídkové ceny bude uveden v oddílu G Další informace a dokumenty, které tvoří nabídku.
Odpověď zadavatele:
Zadavatel upravuje zadávací dokumentaci v článku 5 - Obchodní podmínky takto:
Návrh smlouvy u varianty A (pohyblivá úroková sazba) bude obsahovat pouze splátkový kalendář jistiny.
Vyčíslení splátek jistiny, PRIBORu k 26.11.2012 a úroků dle navrhovaného modelu pro posouzení nabídek
a pro výpočet nabídkové ceny bude uveden v oddílu G Další informace a dokumenty, které tvoří nabídku.
Žádost - dotaz (#20):

dodatečné informace k ZMR Banka MŠi_strana 6 (celkem 7)

Jaká je celková výše investice u této akce?
Odpověď zadavatele:
Celková cena za akci "Stavební úprava budovy mateřské školy v Luštěnicích" je dle SoD se
zhotovitelem 18,808.800,00 Kč bez DPH + 400.708,00 Kč bez DPH dle dodatku SoD se zhotovitelem.
Celková hodnota dokončené a zkolaudované 1.části je 6.164.600,87 Kč bez DPH, tedy 7.397.521,04 Kč
včetně DPH, z čehož požadovaný úvěr 5 mil. Kč bude použit na úhradu faktury zhotovitele díla č.120360
ve výši 4,864.189,10 Kč a částečnou úhradu faktury zhotovitele projektové dokumentace a zajišťovatele
technického dozoru investora ve výši 135.810,90 Kč. Zbývající část nákladů v celkové výši 2.397.521,04
byla/bude hrazena v vlastních zdrojů obce.

-------------------------------------------Následující dodatečné informace k podání nabídek v zakázce malého rozsahu zpracoval zadavatel z vlastního
podnětu bez předchozí ţádosti.
Dodatečné informace z vlastního podnětu spočívají v:
1.

Doplňuje se další E-mail osoby zastupující zadavatele v zadávacím řízení- viz tabulka.:

obchodní firma:
sídlo:
právní forma:
IČ:
osoba oprávněná jednat:
korespondenční
adresa:
kontaktní osoba:
tel.:
fax:
email:

DEVELOPER CZ s.r.o.
Liberec 1, Fibichova 1339/14
společnost s ručením omezeným
63149541
Ing. Petr Jirkův, jednatel
DEVELOPER CZ s.r.o.
Fibichova 1339/14
460 01 Liberec 1
Ing. Petr Jirkův
+420 485 102 900, +420 603 448 977
+420 485 102 900
developer.cz@tiscali.cz; developer.cz@wo.cz

2.
Doplňuje se upřesnění článku č. 2.4. zadávací dokumentace - Předpokládané zahájení a ukončení
čerpání úvěru: 17.12.2012
Tyto dodatečné informace zadavatel zpřístupnil na svém profilu zadavatele www.lustenice.cz
Těmito dodatečnými informacemi zpřesněné poţadavky na kvalifikaci jsou platné a nutné pro zpracování a
předloţení nabídky. Při zpracování nabídky je zájemce povinen postupovat v souladu s těmito dodatečnými
informacemi.
Zadavatel se ve smyslu ust. § 151 Zákona nechal při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím
řízením na shora uvedenou zakázku zastoupit společností DEVELOPER CZ s.r.o., IČ: 63149541.

V Liberci, dne 03.12..2012

DEVELOPER CZ s.r.o.
Ing. Petr Jirkův
jednatel
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