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VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1

Název veřejné zakázky
Název veřejné zakázky

Poskytnutí dlouhodobého úvěru pro město Ústí nad Orlicí na
financování investičních projektů v letech 2020 – 2023

1.1 Počet splátek – odpověď na dotaz

Dotaz

Na str. 2 tabulka č. 4 část Splácení jistiny – zde uvedeno měsíční splácení jistiny
v období 30.4.2023- 31.12.2043 ve výši 1/237 ze zůstatku dle stavu k 30.3.2023 –
dle skutečného objemu úvěru 100MioCZK a požadované doby splácení by mělo
být 249 splátek nikoliv 237. Z jakého důvodu požadujete 237 splátek prosím nebo
se jedná jen o tiskovou chybu?

Dodatečná
informace –
odpověď.

Jedná se o tiskovou chybu, počet splátek je 249.
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1.2 Kvartální splátky jistiny a úroků – odpověď na dotaz

Dotaz

Str. 2 tabulka č. 4 část Úroková sazba zde zamýšlíte 3 M PRIBOR + odchylka vs.
měsíční splátky jistiny a úroků, v kontextu s požadovanou úrokovou sazbou
vázanou na 3M Pribor nemáte zájem o kvartální splátky jistiny a úroků nebo
sazbu na 1M Pribor a měsíční splátky jistiny a úroků?

Dodatečná
informace –
odpověď.

V reakci na uvedený dotaz upřesňujeme, že máme zájem o 3M PRIBOR a měsíční
splátky.

1.3 Prokázání technické způsobilosti – upřesnění

Text výzvy

Technickou kvalifikaci prokáže dodavatel, který předloží písemné čestné
prohlášení obsahující seznam 3 (tří) významných služeb poskytnutých
dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí.
Za významnou službu je považováno poskytnutí investičního úvěru v hodnotě
alespoň 100 mil. Kč.

Upřesnění

S ohledem na bankovní tajemství, kterým jsou uchazeči vázáni, upřesňujeme, že
v čestném prohlášení nemusí být uvedeno, s kým je smlouva o úvěru uzavřena.
Služby, jejich rozsah a doba poskytnutí jsou postačujícími údaji.
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