Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění pod názvem
Refinancování pohledávek akce Kanalizace v aglomeraci Zdice - Chodouň
1.

Informace o předmětu zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěru denominovaného v Kč (korunách českých) k
zajištění financování projektu - „Kanalizace v aglomeraci Zdice - Chodouň“ (dále též projekt)
Předpokládaná výše finanční půjčky je 15 000 000,-Kč
Zadavatel předpokládá splacení půjčky v průběhu 15- ti let.
Druh veřejné zakázky: služby

2.

Identifikační údaje o zadavateli:
Název zadavatele:
Mikroregion Litavka
Sídlo:

Husova 2, 267 51 Zdice

Statutární zástupce:

Ing. Josef Stehlík, předseda,
Ing. Jiří Podskalský, místopředseda

3.

IČ:

75113503

Kód státu:

CZ, Česká republika

Kategorie zadavatele:

veřejný

Identifikační údaje o zástupci zadavatele
Zástupce zadavatele pověřený výkonem zadavatelských činností dle ust. § 151 zákona
Firma:
ELCOS GROUP s.r.o.
Sídlo:

V Závětří 1036/4, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Kontaktní adresa:

Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5,

Statutární zástupci:

Mgr. Lenka Hodková, Mgr. Eva Kaiserová

IČ:

03147932

DIČ:

CZ 03147932

Kontaktní osoba:

Ing. Tomáš Hejl, Mgr. Eva Kaiserová

E-mail:

verejne.zakazky@elcos.cz

Zástupce je zmocněn k zastupování zadavatele při výkonu práv a povinností podle zákona
souvisejících se zadávacím řízením s výjimkou zadání veřejné zakázky, rozhodnutí o
vyloučení dodavatele z účasti v řízení, zrušení řízení.
4.

Informace o zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentace se skládá z těchto částí:
Část 1: Pokyny pro zpracování nabídky včetně příloh
Zástupce zadavatele odešle zadávací dokumentaci a to po písemném vyžádání na adrese
zástupce zadavatele tj. ELCOS GROUP s.r.o., Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5, nebo e-mail:
verejne.zakazky@elcos.cz.
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5.

Lhůta a místo pro podání nabídek, termín otevírání obálek:
Nabídky budou podány na adresu zástupce zadavatele, ELCOS GROUP s.r.o., Radlická
2000/3, 150 00 Praha 5.
Nabídky je možné podávat osobně, nebo prostřednictvím poštovního přepravce.
Uchazeč podá nabídku ve lhůtě pro podání nabídek v písemné podobě. Nabídka musí být
zpracována a podána v jazyce českém.
Konec běhu lhůty pro podání nabídek je 20.11.2015 ve 12:00 hod.
Nabídky budou doručeny v uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky
s nápisem - NEOTVÍRAT – Refinancování pohledávek akce Kanalizace v aglomeraci Zdice Chodouň
Při osobním doručení nabídky se za rozhodující čas podání nabídky považuje čas uvedený na
potvrzení o převzetí nabídky.
Při zaslání poštou se za rozhodující čas považuje čas doručení nabídky na adresu zástupce
zadavatele - ELCOS GROUP s.r.o., Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5.
Při zaslání kurýrní službou se za rozhodující čas považuje čas obdržení nabídky na adrese
zástupce zadavatele (ELCOS GROUP s.r.o., Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5) nebo čas
uvedený na potvrzení o převzetí nabídky, které vystaví zástupce zadavatel při převzetí nabídky
od zástupce kurýrní služby.
Nabídky, které budou doručeny po termínu, nebudou otevřeny a budou pouze archivovány
jako součást výběrového řízení. Uchazeč bude písemně vyrozuměn o podání nabídky po
termínu.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 23.11. 2015 od 10,00 hodin na adrese
Obecní úřad Zdice, Husova 2, 267 51 Zdice

6.

Kvalifikace:
Kvalifikační předpoklady jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

7.

Hodnotící kritérium:
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč v souladu s
ust. § 78 odst. 1) písm. b) zákona.

8.

Zadávací lhůta:
Zadavatel v souladu s ustanovením § 43 zákona stanovuje délku zadávací lhůty na 90
(devadesát) dnů.
Tomáš Hejl, v.r.
….……………………………
ELCOS GROUP s.r.o.
Ing. Tomáš Hejl
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