Karlovarský kraj

Název
zadavatele:

Karlovarský kraj

Sídlo:

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČO:

70891168

Č. j.:

1717/FI/16

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám
v souladu s ust. § 49 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon“)
veřejné zakázky
„Předfinancování projektů třetího programovacího období a zajištění financování případných
platebních výměrů“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P16V00000280“
ev. č. VZ ve VVZ: „636395“
Dne 15. 06.2016 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Předfinancování projektů třetího programovacího
období a zajištění financování případných platebních výměrů“ v listinné podobě žádost o dodatečné
informace v následujícím znění:
Vážení,
Žádáme o dodatečné informace k zadávací dokumentaci dle ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, tedy o zodpovězení níže uvedených dotazů:
Dotaz č. 1)
S ohledem na významný objem financování žádáme o prodloužení lhůty pro předkládání nabídek do
23.8.2016.
Dotaz č. 2)
Vzhledem k tomu, že účelem požadovaného úvěru je také předfinancování projektů spolufinancovaných
ze zdrojů EU nebo SR prosíme o potvrzení, že je v případě využití úvěru na předfinancování dotací
zadavatel bude povinen provést mimořádnou splátku z přijaté dotace po jejím obdržení a to do 10ti
pracovních dnů.
Dotaz č. 3)
Zadavatel požaduje formu anuitního splácení úvěru s maximálním ročním limitem splátek. Vzhledem k
tomu, že sazba 1M PRIBOR může v čase doznat výrazného nárůstu, mohlo by tím dojít k významně delší
splatnosti úvěru, než je nyní uvažováno pro současného hodnotě 1M PRIBOR.
Prosíme tímto o sdělení, zdali zadavatel, s ohledem na výše uvedené významné riziko pro uchazeče,
je ochoten změnit formu splácení tak, že úvěr bude splácen v pravidelných rovnoměrných měsíčních
splátkách jistiny. Proti riziku případného negativního vývoje hodnoty 1M PRIBOR by se mohl zadavatel
zajistit vhodným finančním instrumentem.
Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 49 odst. 2 Zákona tyto dodatečné informace:
Dodatečná informace k dotazu č.1
Lhůta pro předkládání nabídek prodloužena nebude.
Dodatečná informace k dotazu č.2
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Úvěr bude splácen od roku 2021 tak, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci článek 3.10 Splácení úvěru.
Zadavatel požaduje mít možnost, nikoli povinnost, provést mimořádnou splátku bez sankcí a poplatků, viz
článek 3.11 zadávací dokumentace.
Dodatečná informace k dotazu č.3
Zadavatel trvá na zadané formě splácení, viz článek 3.10 zadávací dokumentace.

V Karlových Varech dne 16. 06. 2016
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru, v.r.
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