Příloha k vyhlášce č. 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele
podle § 1 vyhlášky
1. popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, Veřejný zadavatel
popíše své potřeby pro řádné zajištění svěřených úkolů.
Účelem veřejné zakázky je zajištění disponibilních finančních prostředků formou úvěru (úvěrového
rámce) na předfinancování a spolufinancování projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů v
rámci třetího programovacího období v letech 2016 – 2020, dále na předfinancování projektů
hrazených z jiných zdrojů (např. státní rozpočet) a úhrada případných platebních výměrů, za
pochybení v projektech, jejichž realizátorem byl Karlovarský kraj nebo jím zřízené, či založené
organizace.
2. popis předmětu veřejné zakázky,
Veřejný zadavatel stručně popíše předmět veřejné zakázky.
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí úvěrového rámce ve výši 1 000 000 000,- Kč na
zajištění finančního krytí předfinancování projektů třetího programovacího období a zajištění
financování případných platebních výměrů.
3. popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,
Veřejný zadavatel popíše, do jaké míry přispěje realizace předmět veřejné zakázky k naplnění
potřeb zadavatele.
Bez přijetí úvěru by Karlovarský kraj nebyl schopen zajistit předfinancování a spolufinancování
projektů třetího programovacího období a úhradu případných sankcí.
4. předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
Veřejný zadavatel vymezí, kdy bude veřejná zakázka splněna, buď konkrétním datem, nebo
časovým úsekem.
Předpokládané zahájení čerpání a úvěru: 1.11. 2016
Předpokládané ukončení čerpání úvěru: 31. 12. 2020
Předpokládané zahájení pravidelného splácení úvěru: 15.1. 2021
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky
V žádných položkách nedošlo ke změně.
Veřejný zadavatel popíše změny
a) v popisu potřeb, které mají být splněním
veřejné zakázky naplněny,
b) v popisu předmětu veřejné zakázky,
c) vzájemného vztahu předmětu veřejné
zakázky a potřeb zadavatele,
d) v předpokládaném termín splnění veřejné
zakázky,
oproti skutečnostem uvedeným podle § 1.
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, V případě nerealizace veřejní zakázky hrozí, že
která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích Karlovarský kraj nebude schopen předfinancovat a
podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné spolufinancovat projekty třetího programovacího období.
zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené Dále existuje riziko, že Karlovarský kraj nebude schopen
kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů. uhradit případné platební výměry.
Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění Zajištění potřebného objemu finančních prostředků je
potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné možné dosáhnout pouze přijetím úvěru. Veřejná zakázka
a transparentní otevřené řízení povede k výběru
zakázky.
nejvýhodnější nabídky.

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní Vyhlášení veřejné zakázky v otevřeném řízení je splněn
zákonný požadavek, aby potřeby veřejného zadavatele
veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.
byly realizovány soutěží v zadávacím řízení.
Zadavatel může uvést další informace odůvodňující Další informace se neuvádí.
účelnost veřejné zakázky.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na
služby podle § 3 odst. 2 vyhlášky
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu
veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam Zadavatel toto nepožaduje.
významných služeb. (Zadavatel povinně vyplní, pokud
požadovaná finanční hodnota všech významných
služeb činí v souhrnu minimálně trojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení Zadavatel toto nepožaduje.
seznamu techniků nebo technických útvarů.
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje
předložení seznamu více než tří techniků nebo
technických útvarů.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení Zadavatel toto nepožaduje.
popisu technického vybavení a opatření používaných
dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení nebo
vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení Zadavatel toto nepožaduje.
kontroly technické kapacity veřejným zadavatelem
nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení
kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a
výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení Zadavatel toto nepožaduje.
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele
nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob
v obdobném postavení a osob odpovědných za
poskytování příslušných služeb (Zadavatel povinně
vyplní, pokud požaduje předložení osvědčení o
vyšším stupni vzdělání než je středoškolské s
maturitou, nebo osvědčení o odborné kvalifikaci delší
než tři roky.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení Zadavatel toto nepožaduje.
přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců
dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění
zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném
postavení.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení Zadavatel toto nepožaduje.
přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a
technických zařízení, které bude mít dodavatel při
plnění veřejné zakázky k dispozici.

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky
na služby podle § 4 vyhlášky
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící Zadavatel toto nepožaduje.
delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící Zadavatel toto nepožaduje.
požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši
přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty
veřejné zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící Zadavatel toto nepožaduje.
požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 % ceny
veřejné zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící Zadavatel toto nepožaduje.
požadavek záruční lhůtu delší než 24 měsíců.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící Zadavatel toto nepožaduje.
smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2
% z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý
den prodlení.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící Zadavatel toto nepožaduje.
smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou
faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den
prodlení.
Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek Další obchodní podmínky jsou stanoveny dle dosavadních
dle § 5 odst. 2. Veřejný zadavatel odůvodní vymezení praktických zkušeností zadavatele z předcházejících
obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a realizovaných veřejných zakázek na poskytování úvěru.
veřejné zakázky na služby ve vztahu ke svým
potřebám a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné
zakázky.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky
Technická podmínka
Odůvodnění technické podmínky
Doba trvání úvěrového vztahu
Smlouva o úvěru nabyde platnosti po podpisu oběma
smluvními stranami v září roku 2016. Ukončen bude po
jeho splacení, předpokládá se v roce 2031.
Čerpání úvěru a jeho splatnost.
Úvěr bude čerpán v období od 1.11.2016 do 31.12.2020
na základě písemné žádosti Karlovarského kraje o čerpání
úvěru s uvedením požadované částky a data, doručené
poskytovateli úvěru alespoň ve lhůtě 3 pracovních dnů
před termínem čerpání. Počátek splácení úvěru bude od
roku 2021 (jistiny i úroků), a to formou pravidelných
konstantních měsíčních splátek. Výše pravidelných
konstantních měsíčních splátek bude neměnná a bude
postavena tak, aby pravidelné měsíční splátky úvěru
(jistiny i úroků) byly ve výši 8 450 000,-Kč a celková roční
výše splátek úvěru nepřekročila částku 101 400 000,-Kč.
Splátky úvěru budou hrazeny vždy k 15. dni v
kalendářním měsíci. První splátka proběhne dne
15.1.2021.
Úroková sazba, metoda úročení, splácení úroků
Úroková sazba 1M PRIBOR + % marže ročně, přičemž
výše této marže bude neměnná a platná po celou dobu
trvání smlouvy o úvěru. Výpočet úroků bude proveden na
bázi skutečného počtu dnů a roku o 360 dnech. Počátek

Poplatek za rezervaci zdrojů a jeho splácení
Vyloučení ostatních poplatků, provizí či odměn

splácení úvěru bude od roku 2021 (jistiny i úroků), a to
formou pravidelných konstantních měsíčních splátek.
Výše pravidelných konstantních měsíčních splátek bude
neměnná a bude postavena tak, aby pravidelné měsíční
splátky úvěru (jistiny i úroků) byly ve výši 8 450 000,-Kč a
celková roční výše splátek úvěru nepřekročila částku 101
400 000,- Kč. Splátky úvěru budou hrazeny vždy k 15. dni
v kalendářním měsíci. První splátka proběhne dne
15.1.2021.
Zadavatel nepřipouští.
Zadavatel nepřipouští žádné poplatky či provize. Vše
bude zahrnuto v marži poskytovatele.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky
Hodnotící kritérium
Odůvodnění
Nejnižší nabídková cena v Kč – váha 100 %
Zadavatel bude hodnotit nejnižší celkovou nabídkovou
cenu v Kč. Výše nabídkové ceny je základním a jediným
hodnotícím kritériem.

12 148 000,- Kč

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky
Hodnota
Odůvodnění
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla
zadavatelem stanovena v souladu se ZVZ na základě jemu
známých údajů a informací získaných průzkumem trhu a
na základě jemu dostupných údajů a informací o
zakázkách stejného či podobného předmětu plnění.
Zadavatel při stanovení předpokládané hodnoty přihlédl i
k veřejným zakázkám na úvěr, které realizoval nebo
zřizované PO v minulých letech.

